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NEŽINOMAS SIMOKAIČIO LIKIMAS
Sovietų Rusijos pogrindžio spau

dos duomenimis (Paskutinių įvykių 
kronika, nr. 18), 1971 m. sausio 14 d. 
teismo nuosprendžiu Vytautas Simo- 
kaitis, mėginęs sovietų lėktuvą iš Lie
tuvos nukreipti į Švediją, buvęs nu
baustas sunkiausia bausme - sušau
dymu. Jis ilgesnį laiką buvęs laiko
mas Lukiškių kalėjime Vilniuje, mir
tininkų kameroje.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ PRIE 
SV. SOSTO

Sausio mėn. 10 d., Lietuvos at
stovas prie Šv. Sosto Stasys Lozorai
tis jr., kartu su visu diplomatiniu kor
pusu, buvo priimtas iškilmingoje au
diencijoje Popiežiaus Pauliaus VI.

Šia proga S. Lozoraitis jr. Lie
tuvos vardu palinkėjo Šv. Tėvui pa
čios didžiausios sėkmės Jo sunkioje 
ir kilnioje užduotyje valdant visos 
Bažnyčios reikalus ir išreiškė labai 
gilaus dėkingumo jausmus už nuolat 
rodoma tėvišką palankumą lietuvių 
tautai. S. Lozoraitis jr. pabrėžė", kad 
lietuviai katalikai visuomet buvo ir 
palieka ištikimi Šv. Sostui.

Popiežius labai nuoširdžiai pa
dėkojo uz jam išreikštus linkėjimus 
ir pažymėjo, kad jis niekad neužmiršta 
Lietuvos reikalu kuriuos gorai pažįs
ta. Melsimės už Lietuvą į Aušros Var
tų Švenčiausiąją Panelę, pridūrė Šv. 
Tėvas.

Audiencijos metu Popiežius pa
sakė kalbą, kurioje dar kartą primyg
tinai pabrėžė", kad pasaulyje taika bus 
tik tada galima, kada bus Įgyvendinti 
tikro teisingumo principai.. Jei nori 
taikos, siek teisingumo, pasakė Pau
lius VI.

LIETUVIU JĖZUITU PROVINCIOLAS 
Kun. GEDIMINAS KIJAUSKAS
Sausio 13 d. lietuvių jėzuitu pro- 

venciolas kun. G. Kijauskas išvyko 
Pietų Amerikon aplankyti lietuvių jė
zuitu misijas. Jis trumpam sustos Ar
gentinoje pakeliui į Uragvajų bus 
sausio 14-22 d.d. Paskui skris į Bra
ziliją išbūdamas Sao Paulo mieste iki 
vasario 6 d. Kun. G. Kijauskas suti
ko tarpininkauti II PLJK Komitetui. 
Jis žada susitikti su vietiniais Jau
nimo Metų Komitetų nariais perduoda
mas vėliausią Kongreso ruosos darbu 
informaciją.

****

Adelaides LB savaitgalio mokyklos mokytojai ir mokiniai 1971 metus uz' 
baigiant. Nuotr. Budrio

Laisvajame pasaulyje pasklidus 
protestams dėl mirties nuosprendžio 
bausmės, sovietai paskelbė, jog mir
ties bausmė Simokaičiui buvusi pa
keista kalėjimu iki gyvos galvos. Be 
to, skelbta, jog Sovietų Sąjungos pro
kurorui pareikalavus, Simokaičio byla 
buvusi persiųsta į Maksvą. Jo žmona 
Gražina esanti kalinama drauge su 
kriminaliniais nusikaltėliais, Pane
vėžio kalėjime.

Koks, iš tikrųjų, yra Vytauto Si
mokaičio likimas, žinių nėra. A. Ru
dis, lankęsis 1971 m. Europoje, per 
savo ‘Forumo’ Čikagoje savaitinę pro
gramą buvo paskelbęs žinia iš Vokie
tijos, kad V. Simokaitis esąs sušau
dytas.

(Elta)
SIMAS KUDIRKA 

NAUJOS GLOBOS TAISYKLĖS
Kaip elgtis su užsieniečiais, sie

kiančiais šiame .krašte politinės glo
bos, apie tai taisykles š.m. sausio 
11 d. paskelbė JAV Valst. Departa
mentas Vašingtone. ‘New York Times’ 
taisyklių paskelbimo proga sausio 16d. 
laidoje nurodė, kad prezidentui prita
rus, Valstybės Departamentas dabar 
esąs ‘galutine instancija’ tiems už
sienio kraštų gyventojams, kurie ‘bū
dami persekiojami ar bijodami perse- - 
klojimo’ ieško globos J.A. Valstybėse.

Leidžia Panaudoti Jėgą
Taisyklėse numatyta, kad prievar

tinės repatriacijos atveju gali būti 
naudojama jėga, bet čia pat pastebima, 
jog ji negali būti panaudota ‘didsnė 
negu reikia’.

Esama ir išimčių globą suteikiant. 
Ji neteikiama, jei prašantieji atsidu
ria JAV įstaigose ar vienetuose, esan
čiuose svetimų kraštų teritorijose bei 
žinioje, tačiau ir tuo atveju laikina 
globa suteikiama bent žmoniškumo 
sumetimais. Globa neteikiama lėktu
vuose;
Vis Primenamas S. Kudirkos Atvejis

‘N.Y.Times’ ir visa eilė kitų JAV 
dienraščių, sausio mėn. skelbdami 
apie naujų taisyklių globos (azilio) 
reikalu paskelbimą, priminė 1970 m. 
lapkričio 23 d. Įvykusį Simo Kudirkos 
išdavimą. Bostono ‘The Christian 
Science Monitor’ sausio 14 d. straips
niui apie taisykles bei apie grįžtan
čių Sovietų Rusijon apklausinėjimus 
pateikė antraštę: 'Nenorima daugiau 
turėti Kudirkos atvejų’.

O. Truchanas savo specialiai paruoštoje baidarėje su kuria jis išplaukė i 
paskutiniąją kelionę.

NETEKOME ŽYMAUS TASMANIJOS 
TYRINĖTOJO OLEGO TRUCHANO

A. Kantvilas
Skaudi nelaimė ištiko Hobarto 

lietuvių bendruomenę ir visą Tasmani
jos visuomenę. Šio mėnesio 6 d., ket
virtadienį tragiškai žuvo Olegas Tru
chanas, žinomas Tasmanijos tyrinė
tojas, tur būt, garbingiausias lietuvių 
ambasadorius šiame krašte.

Kaip Tasmaiijos Gamtos Apsau
gojimo Valdybos narys (Councillor 
of the Tasmanian Conservation Trust) 
ir visos Australijos Gamtos apsaugo
jimo Fundacijos Valdybos narys (Con- 
cillor of the Australian Conservation 
Foundation) Olegas Truchanas buvo 
žinomas visoje Australijoje. Jis ben
dradarbiavo ar buvo narys eilėje or
ganizacijų - keliautojų ir tyrinėtojų 
draugijose, gelbėjimo sąjungose, bu
riuotojų ir slidininkų klubuose.

Visas jo veikimas rišosi daugiau
sia su jaunimo auklėjimu ir švietimu. 
Jis išvažinėjo Tasmaniją, skaityda
mas paskaitas mokyklose, patardamas 
instruktoriams, pagarsėjo savo suma
numu ir ištverme gelbėjimo ekspedi
cijose. Prieš pat Kalėdas jis buvo 
paskirtas Federalines valdžios lekto- 
riauti ‘College of Advenced Education’, 
skaityti ‘Ecology and Environment 
Studies’. Beruošiant medžiagą šiam 
naujam darbui čia jį ir ištiko mirtis.

Velionis gimė 1923 m. Šiauliuose. 
Čia jis užaugo, išėjo mokslus ir su
brendo. Dar būdamas mažas parodė 
nepaprastą meilę gamtai, praleisda
mas visą savo laisvą laiką Rekyvos 
ežero aplinkoje. Dar gimnazistu bū
damas, pasižymėjo šalia geriausių 
Lietuvos buriuotojų. Išaugęs Nepri
klausomos Lietuvos idealistinėje dva
sioje, svajojo būti naudingas savo 

kraštui ir be dvejonės metėsi į kovą 
prieš Lietuvos okupantus įsijungda
mas į pogrindžio organizaciją Šiau
liuose. Bolševikams antrą kartą ver
žiantis į Lietuvą, kai jo tėvai ir se
suo leidosi į vakarus, jis pasiryžo 
tėvynės nepalikti ir išėjo į partizanų 
eiles. Tik kada visas kraštas tapo 
okupuotas, jis aplinkybių verčiamas 
atsirado Vokietijoj ir prisijungė prie 
tėvų. Karo pabaiga visus Truchanus 
rado Bamberge. Čia Olegas ilgai ne
buvo, bet tuoj persikėlė į Miuncheną 
ir ėmė studijuoti teisę. Prasidėjus 
emigracijai, 1948 m. pabaigoje atvy
ko į Australiją ir_apsigyveno Tasma- 
nijoj - Hobarte. Čia vedė, susilaukė 
šeimos, išgyveno didįjį Tasmanijos 
gaisrą, kada neteko viso savo turto, 
vėl atsikūrė, visą laiką nepaluždamas, 
linksmas, pagelbėdamas kitiems.

Jau būnant Vokietijoj pradėjo 
ryškėti Olego charakteris, iš jaunų 
dienų pamilta gamta čia jį visiškai 
užvaldė. Ypatingai pamėgo kalnus. 
Per trejetą metų išvaikščiojo Bavari
jos ir Austrijos Alpių tarpeklius, už
kopė daugybę viršūnių. Čia Tasmani- 
joje jis atrado dar daugiau galimybių. 
Ta pati kalnų didybė, žmogaus nepa
liestos paslaptys, pasakiškas gamtos 
grožis jį jau tiek užbūrė, kad tam gro
žiui ir jo apsaugojimui ir išlaikymui 
jis pašventė visą savo gyvenimą ir 
gyvybę.

Neužsidarė jis vien savo tautie
čių ratelyje, bet jungėsi į Tasmani
jos visuomenę, dėjosi prie organiza
cijų. Čia jis buvo tuoj pastebėtas.

(Nukelta į 3 pusi.)
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AR IŠVADUOSIME LIETUVĄ?
Švenčių metu teko susitikti su 

rečiau matomais žmonėmis, vieno iš 
jų paklausiau, ar skaito Mūsų Pastogę? 
Jis man atsakė:

- O kokia prasmė yra skaityti, ar 
jus vis dar manote Lietuvą išvaduoti?

Tas žmogus, kaip ir daugelis ki
tų, kurie jau nebeskaito lietuviškos 
spaudos, nelanko lietuvių susirinkimų, 
nebešvencia tautinių švenčių, mano, 
kad pirmos eilės klausimas yra Lietu
vos išvadavimas. Jei Lietuvos išva
duoti nebegalima, tai jokie kiti darbai 
nebetenka prasmės. Toks klausimo 
pastatymas yra klaidingas pačioj e‘es
mėje. Lietuvos gal mes ir neisvaduo- 
sime, nes tai ne nuo mūsų vienų pri
klauso, bet be mūsų darbo ir pasiry
žimo taip pat jos niekas neišvaduos.

Yra kitas klausimas daug svar
besnis, tai tautos išlikimo klausimas. 
Tautą privalome išlaikyti visose ap
linkybėse ir sovietinėje vergijoje ir 
tremties laisvėje. Pirmoje eilėje yra 
tautos gyvybė, bet tautinė gyvybė reiš
kiasi tik darbais. Taigi tautinė veik
la, kūryba ir tvirtas sąmoningas nusi
statymas užtikrina tautos egzistenci
ją. O šitie dalykai kaip tik nuo mūsų 
pačių priklauso, esame patys savo 
tautos likimo nešėjai. Jei dėl Lietu
vos nepriklausomybės netekimo gali
me kaltinti kitus, tai del tautos nyki
mo esame kalti patys, dėl to, kad per 
mažai rūpinamės jos likimu, dėl to, 
kad didelė dalis nebesirūpina būti tuo, 
kuo privalėtų būti.

Musų išeivijos veikla turi be galo 
didelės reikšmės ne tik tautos išliki
mo reikale, bet ir Lietuvos nepriklau
somybės atstatyme. Mūsų darbai ne
žūsta, štai kad ir Simo Kudirkos at
vejis. Mūsų spauda ir veiksniai paža
dino pasaulio sąžine.. Niekam nežino
mas lietuvis jūrininkas šiandien tapo 
pasaulio garsenybe. JAV viešosios 
nuomonės institutas Gallup paskelbė 
savo tyrinėjimus. Į klausimą: ką lai
kai labiausiai gerbtinu asmeniu pa
saulyje? Šeštoj vietoj .tuoj po popie
žiaus Pauliaus VI, amerikiečių vie
šoji opinija laiko lietuvį jūrininką Si
mą Kudirką. Jo garbei dailininkai ir 
poetai kuria veikalus, rašo knygas, 
jis tapo laisvės simbolis, dėka mūsų 
veiklos.

Todėl visi geros valios lietuviai 
neatsikalbinėkite ir patys savęs ne
apgaudinėkite, bet stokite į lietuviš
ką darbą neklausdami ar verta ar ne, 
dirbkite ir tik tada pamatysite rezul
tatus.

**** am

Gerb. Redaktoriau,
Daugumai Sydnejiškių paliko ne

išaiškinta mįslė, kodėl geelongiškiai 
per susipažinimo vakarą sutrypė at
vežtą nevartojamą seną gitarą?

Mat geelongiškiai vyrų komandai 
nusprendė burtų keliu krepšinio per
galę kitiems metams. Reiškia ir se
kančiais metais Sydnejus be pasigai
lėjimo gaus pylos.

Mano patarimas Sydnejuje Įkurti 
trecią sporto klubą, tuomet gal leng
viau bus širdelei, kai maža liet, kolo
nija laimės. Gal ir nuodėmių nepri- 
skaitys tiek daug kitiems. Kiek teko 
pastebėti, tai tik Sydnejuje eibės ne
susipratimų įvyksta.

Patartina visiems sekančiais me
tais atsivežti po seną gitarą.

Su pagarba
A. Brazdžionienė

****

Grjžta j Maskvą
Washingtonas. — JAV vyriau

sybei susitarus su^ atitinkamomis 
bažnytinėmis ir diplomatinėmis 
įstaigomis, amerikietis asumptio- 
nistaą vienuolis Juozapas Richard 
paskirtas nauju apaštaliniu admi 
nistraftorium ir amerikiečių kata
likų kapelionu Maskvoje. Kuni
gas Richard šias pareigas Maskvo 
je yra ėjęs jau 1961—1965 me
tais ir iš naujo šią tarnybą pe
rims ateinantį rudenį.
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RUOŠIAMĖS DIDŽIAJAM KONCERTUI

Melbourne pradėtas pasiruosimas 
laukiamų Amerikos lietuvių solistų 
STASIO BARO ir DANOS STANKAI- 
TYTĖS koncertui, intensyviai vykdor 
mas jau nuo praėjusių metų. Išryškė
jus pagrindinėms koncerto detalėms, 
Rengimo Komitetas jau išėjo viešu
mon, todėl verta apie būsimą koncertą 
ir laikraštyje pakalbėti.

Męlbourniškiai, Geelongiškiai ir 
kitų vietovių tautiečiai, girdėję solis
to Stasio Baro, tada kartu su soliste 
Genovaite Vasiliauskiene, koncertą 
gerai prisimename, kokį dideli Įspūdį 
padarė, ir tikrai su pasididžiavimu ga
lėjome džiaugtis turį tokį iškilų tau
tietį. Ne vienas sakėme, kaip gaila, 
kad negalėjome to parodyti savo drau
gams australams ir kitataučiams. Mes 
savo tautiečiais džiaugiamės ir juos 
vertiname. Ne mažiau vertina atvyks
tančius svečius - solistus ir kiti, tik 
pažiūrėkime ką galvoja ir rašo apie 
juos spaudoje.

Stasys Baras ir Dana Stankaitytė 
būdami aukštai vertinami kaip solistai 
menininkai, tikrai neatsitiktinai yra 
kviesti Adelaidės Meno Festivalio 
pagrindiniais solistais. Priešais ma
ne štai 17 Amerikos, Anglijos, Itali
jos, Canados, Vokietijos laikraščių 
iškarpų - pasisakymų iš kurių visą 
kas ir kaip juose vertinama bei rašo
ma čia nesuminėsi, bet bendrai išva
dai padaryti cituoju CHICAGO DAILY 
NEWS ir THE GLOBE AND MAIL, To
ronto, Canada. Pirmajame rašoma: 
‘The voice (Stasys Baras) itself is 
a glorious one, and it poured forth 
with unstinting ease from the suffe
rings of the dungeon aria through to 
the final exultation in which this su
perb dramatic artist expressed perfect 
and irresistible joy in every linament’..

Antrajame: ‘Dana Stankaitis has 
a voice of great richness and color 
range... displayed all the hallmarks 
of operatic dedication... has a keen 
sense of the dramatic and ability to 
convey it, through a powerful voice 
and mastery of all the arts of emotio
nal expression...’

O kiek prirašyta ir džiaugtasi 
Amerikos, Anglijos, Vokietijos ir Aus
tralijos lietuvių spaudoje!

Solistų Stasio Baro ir Danos Stan- 
kaitytės koncertas Melbourne Įvyks 
š.m. kovo mėn. 29 d. Assembly Hall, 
156 Collins St. Bilietus į koncertą 
galima įsigyti sekmadieniais prieš ir 
po lietuviškų pamaldų, o taip pat už
sakyti pas Vivą Alekną, tel. 53 2375 
arba laišku 7 Fitzgibbon Cr., Caul
field, taip pat šeštadieniais nuo 11 
iki 2 vai. Lietuvių Namuose.

PANAUDOTINA PRIEMONĖ

Asmeninis ar bendruomeninis po
puliarumas vaidina labai svarbų vaid
menį visuomenininiam gyvenime. Po
puliariu pasidaroma ne sėdint užsiba
rikadavus, bet dalyvaujant žmonėse 
savo darbu; reiškiantis savo talentu 
ar kuria kita žmogui suteikta išskirti
na gamtos dovana.

Džiaugiamės, kad lietuviai solis
tai - Stasys Baras ir Dana Stankaity
tė pakviesti dalyvauti šių metų Ade
laidės Meno Festivalyje. Savu daly
vavimu jie užsirekomenduos plačiai 
auditorijai atstovaudami lietuvių tau
tą. Jų dėka, ne vienas gal pirmą kar
tą išgirs, kad pasaulyje yra toks kraš
tas ir jame gyvena maža, kultūringa, 
dabar svetimų pavergta lietuvių tauta. 
Tokių progų tačiau labai nedaug.

Žinome, kaip neturint stipraus 
užnugario ir ‘storos kišenės’ yra sun
ku mums rūpimomis temomis patekti 
į plačiąją pasaulio, net gi į vietos 
australų. spauda. Tad ieškotina kitų 
priemonių, kuriomis, kaip pastebime, 
kitos tautybės Australijoje sėkmingai 
naudojasi. Tokia priemonė yra ABC 
radijo stotis, kuri savo studija turi

‘PAGLIACCI* Leoncavallo - Stasys 
Baras, kuri greitai išgirsime Austra
lijoje dainuojant koncertuose.

Ta proga noriu padaryti ir suges
tijų. Melbourne koncertas įvyks prieš 
pat Velykas, o jų metu, kaip žinome, 
ALB" Kultūros Taryba ruošia Studijų 
Dienas į kurias suvažiuos iš visos 
Australijos lietuvių kultūros darbuo
tojai. Todėl siūlyčiau, kad atvykstan- 
tieji į Studijų Dienas nepraleistų šios 
progos ir Melbourne jau būtų kovo mėn 
29 d. ir galėtų atsilankyti i šį didįjį 
koncertą. Bilietais atvykstantieji tu
rėtų pasirūpinti iš anksto.

Antra, kvieskime ir siūlykime bi
lietus savo draugams australams ir 
kitataučiams. Pripildykime Assembly 
Hall pilnutėle, kad vėl nereikėtų gai
lėtis jog neparodėm savo draugams 
mūsų įžymiųjų tautiečių, Pakvietę 
tikrai juos neapvilsime, o tokių pro
gų tikrai retai tepasitaiko.

Koncerto Rengimo Komitetas, 
kaip matome, rūpestingai jam ruošia
si, todėl ir mums jau laikas ateiti į 
talka. Komitetui, o ir patiems ruoštis 
į didžiąją meno šventę.

Ig. Alekna
****

visuose didžiuosiuose Australijos 
centruose. Per šią radijo stotį, po ke
lias valandas kasdien, perduodama 
klasikinė muzika išpildoma simfoni
jos orkestrų bei Įvairių kraštų voka
listų. Perduodama nemaža ir įvairių 
tautų liaudies dainų bei muzikos. Pa
siklausant šios stoties programos, ne
teko išgirsti jos išpildyme dalyvau
jant ne vieno lietuvio vokalisto ar ins
trumentalisto: o jų, ypač vokalistų, 
tikrai neblogesnių už kitas tautybės 
ir mes turime. Tačiau dėl to esame 
kalti tik mes patys, kad jų įdainuotų 
plokštelių minėtai radijo stočiai ne
parūpiname.

Šiuo reikalu užsimenant, vertėtų 
ALB Krašto Kultūros Tarybai minimu 
klausimu susidomėti. Tačiau, kad rei
kalas ilgai neužsitęstų, pavienių tau
tiečių iniciatyva būtų labai sveikin
tina: parinkus doEerių, nupirkus kele
tą vertingų plokštelių, per savos Apy
linkės Valdybą galima būtų jas ABC 
radijo stočiai padovanoti.

iš plokštelių apvalko radijo pra
nešėjai klausytojus supažindina su 
muzikos kūrėju bei jos išpildytojais.

CHORAS GEELONGE
Pokalėdiniame ‘Tėviškės Aidų’ 

Nr,l, straipsnelyje ‘Geelongas’ kores
pondentas P.D. labai gražiai nušvie
tė lietuvišką veiklą mūsų apylinkėje. 
Kadangi ten paminėjo mano pilną vardą 
ir pavardę, cituoju sakinio ištrauka: 
‘Mečio Kymanto suorganizuotas ir va
dovaujamas Bažnyčios choras...’ no
rėčiau ponui P.D. šiuo reikalu ir at
sakyti, nes jaučiu, kad tam išsireiš
kime yra tam tikra tendencija, arba pa
dėties nesupratimas choro atsikūrimo 
atžvilgiu Geelonge.

‘Gerbiamas p. P.D., jeigu Gee
longe dabar egzistuotų vienas choras 
ir aš bučiau įsteigęs antrą chorą - baž
nytinį, pagelbėti egzistuojančiam cho
rui, kaip yra kitose apylinkėse, tai 
nieko nesakyčiau, tik tyliai Tamstai 
dėkočiau už reklamą, bet taip nėra.

Po visų ‘politinių bangavimų’ 
Geelonge, p. Juškai pasitraukus ir 
chorui iširus liko didelė kultūrinė 
spraga: visiškai tamsu, scenoje juo
da. Mielas korespondente, jug žinote, 
kad Geelonge gali gyvuoti tik vienas 
choras, o jam nors ir sunku, turi atlik
ti pareigą Dievui ir Tėvynei - ant viš- 
kų ir scenoje, bažnytinių ir tautinių 
švenčių metų, tai buvo ir yra mano 
motto. Toks visapusiškas choras visą 
laiką ir egzistavo pas mus Geelonge, 
tai mielas P.D., kodėl Jus rašote, kad 
Įsikūrė bažnyčios choras? Kodėl? Ar 
tam, kad pasidarytų vėl tamsu ir juo
da?

Aš imdamasi inicijatyvos atgai
vinti chorą ir turėjau galvoje apie cho
rą Geelonge bendriems patarnavimams. 
Suėję pirmon repeticijon mokinomės 
giesmių, kurias daugumas jau moka ir 
kurias lengviau pakartoti, o buvo trum
pas laikas prieš 1971 m. 8-tąją rugsė
jo, tai sakiau sau, kad nors bažnyčio
je pagiedosim. Po to artėjo Kalėdų 
šventės, reikėjo mokintis naujų gies
mių ir ta naujoji choro užuomazga su 
jaunimo prieaugliu iš jaunimo chore
lio, kurį reikėjo ‘ichorinti’ per tokį 
trumpą laiką, turėjo pereiti prie kito 
giesmių komplekto tai neturėjome 
laiko ir pagalvoti apie pasaulietiškas 
dainas. Žodžiu tai buvo laikotarpis 
kada giesmės buvo mokinamos pirmiau, 
kitais atvejais mokintumėmės dainų 
kurias sunkiau išmokti, o giesmių mo
kinčiau atsižvelgiant į šventę. Pasi
rodo Jums gerų norų neužteko - reikė
jo afišos prieš kurią, matyt, Jūs klau- 
piatės. Gerb. P.D., vis tiktai prieš 
rašant reikėjo su manim pasitarti, ka
dangi to nepadarėte, jaučiu, kad tai 
buvo Jūsų tendencingas viešas pasi
sakymas padarant mane vienšališku 
žmogum Geelonge. Svarbiausiai, man 
pasunkinot visišką choro atkūrimą 
pilnumoje ir gal užkirtote kelią į Dai
nų Švente, Sydnejuje. Tai bus Tamstos 
nuopelnas.

Ta pačia proga norėčiau perspė
ti visus ‘politinių gairių nešiotojus’ 
kad bazuotųsi savo grupių rėmuose ir 
nesmaigiotų ‘gairių’ į kultūrinius dir
vonus, nes juos taip sunku atželdinti. 
Jeigu dėl Jūsų ‘gairių’ suskyla apy
linkės, draugai pasidaro priešais, tai 
ne kas kitas nukenčia, o tik kultūri
niai vienetai, be kurių ir Jūsų ‘gairės’ 
pavirstų skarmalais, o gal net ir rau
donais... o atsikūrusios Lietuvos po
litinės partijos kratysis tokių gairi- 
ninkų.

Baigdamas, norėčiau dar atkreip
ti Jūsų dėmesį, mielas P.D., kad Jūsų 
straipsnelyje ‘Geelongas’ paminėjote 
12-ka pavardžių net pilnais vardais, 
bet kodėl save slepiate už P.D. rai
džių?

Mielas korespondente, etikos!
Taip pat šiuo pranešu visiems 

Geelongo choristams, kurie norėtų pri
sidėti prie bendro choro, o ypač 

,jaunimą?ateiti Į pirmą repeticija. 
Iš anksto dėkoju.

Su pagarba
M. Kymantas

Transliuojant per radiją lietuvių mu
zikos menininkų išpildytus kūrinius, 
drauge nuskambėtų radijo bangomis 
ir Lietuvos vardas.

1b.
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BENDRUOMENĖS RŪPESČIAIS ' OLEGAS TRUCHANAS

(Atkelta iš 1 pusi.)

TESTAMENTAI ir TURTO PALIKIMAS 
MIRTIES ATVEJU

Nors jau ne kartą buvo spaudoje 
rašyta testamentų sudarymo reikalu, 
vis dėl to pakartotinai pasitaiko atvejų, 
kur dėl testamentų visiško nesudary- 
mo ar netinkamo sudarymo nukenčia 
ir turtą paliekančio valia, o dar labiau 
nukenčia artimieji Australijoj ar Lie
tuvoje. Krašto Valdyba tik 1971 metų 
bėgyje turėjo eilę atsitikimų, kur nu
kentėję mirusiojo artimieji ieškojo 
Krašto Valdybos ar kitų lietuviškų 
organizacijų pagalbos, bet deja, nie
kas negalėjo padėti.

Suprasdama šio reikalo svarbą, 
Krašto Valdyba dar kartą nori atkreip
ti visų tautiečių dėmesį į testamentų 
Sudarymo svarbumą ir reikalingumą.

1. Australijos įstatymai, liečia 
pomirtinį turto palikimą ir jo pervedi
mą artimiesiems, yra labai griežti ir 
labai aiškūs.

2. Šie įstatymai nepramato ir ne
duoda jokios galimybės į turto pavel
dėjimą kam nors kitam, kaip tik tiems 
kurie nurodyti testamente.

3. Asmenų, mirusių be testamen
to, turtas visais atvejais pereina į 
valdišką Mirusiųjų Valios Vykdymo 
Įstaigą ir ten yra pervedamas įstaty
mu griežtai nustatyta tvarka tik KRAU
JO giminėms. (Prašome įsidėmėti, 
kad mirusiojo asmens likusi gyva žmo
na ar vyras pagal įstatymus yra pir
mas ir vienintelis turto paveldėtojas, 
nežiūrint kur jis ar ji gyventų.) Todėl 
jokia Krašto Valdybos, Apylinkių Val
dybų ar mūsų socialinės globos orga
nizacijų intervencija čia nepadeda. 
Neatsiradus mirusiojo įpėdiniams, po 
tam tikro laiko turtas pereina valdiš
koms įstaigoms.

4. Mirusiųjų Valios Vykdymo 
Įstaiga Lietuvoje likusiems giminėms 
turtą perveda pinigais, per tam reika-. 
lui skirtas sovietines įstaigas. Re
zultate artimieji Lietuvoje palikimą 
gauna sovietine valiuta (kurios ‘vertė’

L1ETUVIU ŽURNALISTU SĄJUNGOS 
NAUJI UŽSIMOJIMAI

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos veikios 
gairės

1. Naujoji LŽS centro valdyba 
savo veiklą pradeda Jaunimo metų iš
vakarėse. Perėmę pareigas iš buvu
siosios valdybos, radome Sąjungą 
Įstatytą į darbingą. kelią, kuriuo ir 
mes ryšimės eiti, kreipdami dar di
desnį dėmesį į jaunimą,, kad galėtume 
išugdyti naujų spaudos darbuotojų. 
Siam tikslui steigiamas.. Dr. Petro 
Daužvardžio Spaudos Fondas, iš ku
rio premijomis bei stipendijomis ska
tinsime jaunimą studijuoti žurnalis
tiką, lietuviškai rašyti, pamilti savą
ją spaudą ir joje bendradarbiauti. No
rėdami paruošti naujų žurnalistų, esa
me pasiryžę organizuoti paskaitas 
bei kursus ir išleisti žurnalistikos 
vadovėlį. Dėkojame Pedagoginiam Li
tuanistikos Institutui, kad jame dės
toma ir žurnalistika. Labai pageidau
tume, kad ir lituanistinėse mokyklo
se būtu atkreiptas dėmesys į jaunųjų 
spaudos darbininku paruošimą. Labai 

Lietuviškos Sodybos vaizdas, kalba O. Baužienė - SLMSG D-jos pirmininkė pik
niko metu.

yra mums labai gerai žinoma) ir turi
momis žiniomis - smarkiai apkarpyta.

Turint visa tai omenyje, ALB 
Krašto Valdyba pataria:

1. Kiekvienam tautiečiui surašy
ti aiškų ir tikslų testamentą anglų 
kalboje.

2. Testamentui surašyti pasikvies
ti advokatą ir jam gerai išaiškinti sa
vo valią.

3. Testamentui vykdyti paskirti 
bent du patikėtinius, kurie gerai su
prastų testamentą surašančio valią 
ir ją pildytų.

4. Paliekant turtą artimiesiems 
Lietuvoje, taip surašyti testamentą, 
kad jo vykdytojai neturėtų jokios abe
jonei. Siūloma taip sutvarkyti, kad 
Lietuvoje likę artimieji palikimą gau
tų siuntiniais ir Įvairios rūšies pre
kėmis. išdirbant detales galima net 
ir nurodyti kokios rūšies, prekes turė
tų būti siunčiamos. AIŠKIAI SURA
ŠYTA TESTAMENTA GINS IR VYK
DYS ‘net valdiškos įstaigos.

5. Nepasitikėti jokiomis organi
zacijomis ar bendrovėmis, kurios skel
biasi turinčios įgaliojimus pervesti 
palikimą Lietuvoje likusiems gimi
nėms, bet viską daryti per vietinius 
advokatus, kurie gerai žino Australi
jos įstatymus.

6. Surašant testamentus aiškiai 
nurodyti, kas ir kokiomis sąlygomis 
gali paveldėti palikimą, o taip pat ir 
nurodyti paveldėjimo eilę.

7. Sudarant testamentus prašome 
nepamiršti-ir mūsų lietuviškųjų insti
tucijų, kaip Lietuvių Fondo, Tautos 
Fondo, Lietuvių Namų, Liet. Spaudos 
ir t.t.

8. Pakartotinai pabrėžiame, kad 
viskas galutinai priklauso nuo testa
mento aiškumo ir jo vykdytojų pasi
rinkimo.

9. Norintieji daugiau pasitarti 
testamentų reikalais kviečiami kreip
tis į Krašto Valdybą laišku ar asme
niškai.

ALB Krašto Valdyba
* J*:**

vertiname jaunimo žurnalus ir jauni
mo skyrius įvairiuose laikraščiuose. 
Jiems niekuomet nebus atsakyta vi
sokeriopa žurnalistų pagalba.

2. Kiekvieno darbo pasisekimas 
daug priklauso nuo mūsų visų vienin
gos talkos ir organizuotumo, tad steng
simės į LŽS pritraukti daugiau naujų 
spaudos darbuotojų bei palaikyti glau
desnius ryšius su visais Sąjungos 
nariais, ir toliau leisdami LŽS biule- 
tinį, kuri vis turtinsime ir tobulinsi
me. Tikimės, kad į Sąjungą jungsis 
visi, kuriems tikrai rūpi čia mūsų 
skelbiami tikslai. Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungoje viešpataus visiška tole
rancija kiekvienai lietuvių grupei ir 
kiekvienam asmeniui; į ją priimami 
visokių pažiūrų ir įvairių įsitikinimų 
spaudos darbuotojai, kurie tik rūpina
si lietuvybe ir Lietuvos laisve.

3. Spauda yra visų pripažinta di
dele jėga, galinti ir jungti, ir skaldyti. 
Kad lietuviškoji spauda būtų visų mū
sų vienybės ir bendro darbo skatinto
ja, palaikysime glaudžius ryšius su 
visų laikraščių redaktoriais ir radijo 
bei televizijos vedėjais. Visi turime 
kaip galima dažniau susitikti, išsi- 

Per tą dvidešimties metų laikotarpį 
jis padarė neišdildoma gilią, žymę 
Tasmanijos istorijoje. Su iš Lietuvos 
atsineštu idealizmu ir entuziazmu jis 
pamilo šį naują kraštą, ir suprato gam
tos grožį daug giliau negu daugelis 
čia gimusių ir augusių. Jo įgudimas 
ir mokėjimas prie gamtos prisitaikyti, 
fotografijos menas ir visa eilė kitų 
sugebėjimų ar tai būtų slidinėjimas 
pašliūžomis ar buriavimas ar laivelių 
statyba buvo statomas pavyzdžiu dau
geliui.

Gamtoje Olegas matė tvarką, gro
žį, laimę. Žmogaus ir gamtos harmo
ningas santykiavimas, jo manymu, bu
vo vienintelis atsakymas šių dienų 
žmogui stovinčiam ant bedugnės kraš
to. Žinoma, daugiausiai rūpindamasis 
savo artima aplinka, kraštu, kuriame 
jis dabar gyveno, būdamas realistas, 
kalbėdavo apie Tasmaniją. Savo pa
skutinėse paskaitose jis dažnai už
baigdavo mintimis: ‘Kaip baisiai svar

bu, kad mes susirūpintume likimu na- 
tionalinių parkų ir natūralios gamtos 
likučiais; šis rūpestis turėtų tapti vi
sos tautos reikalu; kodėl .Tasmanija 
negalėtų tapti gražesnė tą dieną, kai 
ją paliekame, negu kada mes' atėjome; 
nežinodami, kas bus reikalinga tiems, 
kurie po mūsų čia gyvens, ar neturė
tume mes pakeisti savo nuomonę apie 
žmogaus paskirtį šioje žemėje; jei 
mes priimtume paskirtį tvarkytojo ir 
globėjo, bet ne užkariautojo, paskirtį 
žmogaus harmoningai besiilsinčio 
gamtos aplinkoje, rastume pasaulį ir 
gražesnį ir malonesnį gyventi’.

Kiek gėrio padarė šiam kraštui 
Truchanas, kokią garbę užtarnavo sau 
ir savo tautai, užrašys istorija. Kiek 
jo darbai, siekimai, idėjos ir mintys 
žavėjo šio krašto intelektualus, rašy
tojus, menininkus ir poetus patyrėme 
po jo tragiškos mirties. Tūkstančiai 
apgailėjo jo belaikę mirti. Šimtai su 
ašaromis akyse prisiminė jo darbus 
vietos spaudoje, kaip mes patys ne
pajėgsime aprašyti.

Kuklus ir švelnus, niekada ne

kalbėti, išsiaiškinti ir sutartinai dirb
ti tam pačiam tikslui - Lietuvos pri
sikėlimui. Darysime viską, kiek mūsų 
pastangos leis, kad laisvoji lietuvių 
spaūda laikytųsi spaudos etikos, kad 
jos puslapiuose labiau atsispindėtų 
vienybės dvasia ir nebūtų išsišokimų 
nei prieš atskirus asmenis, nei prieš 
ideologines grupes. Tuo reikalu jau 
šiek tiek žygių padaryta, bet bus da-' 
romą ir daugiau. Vienybės dvasia te- 
jungia visus lietuvius į bendrą kovą 
prieš Lietuvos okupantą, bet ne prieš 
brolį lietuvį, gyvenantį laisvėje ar 
už geležinės uždangos. Siam tikslui 
taip pat manome ruošti spaudos kon
ferencijas, suvažiavimus, pasitarimus. 
Sieksime, kad visa lietuviškoji spau
da vadovautųsi mūsų himno žodžiais: 
‘Ir šviesa, ir tiesa mus žingsnius te
lydi; vardan tos Lietuvos vienybė te
žydi!’

4. Labai prašome visus spaudos 
bei radijo darbuotojus, kad jų skel
biamas lietuviškas žodis būtų grynes
nis ir švaresnis. Daugiau meilės ir 
pagarbos musų gimtajai kalbai! Ieš
kosime priemonių ypač padėti jaunimo 
laikraščiu, redaktoriams ir bendradar
biams, kad jų leidinių kalba būtų tai
syklingesnė. Visus raginame sekti 
kalbos skyrius, esančius kai kuriuose 
mūsų laikraščiuose ir žurnaluose.

5. Kiek mes būsime pajėgūs įvyk
dyti užsibrėžtus planus, labai daug 
priklausys ir nuo Sąjungos iždo. Tiki
mės, kad visuomenė ir organizacijos 
mūsų pastangas įvertins ir parems, 
kad atsiras šių taip reikalingų darbų 
mecenatų ir rėmėjų. Žurnalistai daž
nai dirba tik už ačiū, o kartais dar ne 
to nesulaukia.

6. Pageidaujame, kad Įvairiose 
vietovėse, kur yra būrelis žurnalistų, 
būtų steigiami LŽS skyriai, drauge 
dirbdami ir pasitardami, galėtų geriau 
spręsti vietinius reikalus, o taip pat 
padėti ir visai Sąjungai, palaikydami 
ryšius su Centro Valdyba.

O. Truchanas Tasmanijos kalnuose

ieškodamas sau garbės, jis dar gyvas 
būdamas tapo legenda savo tyrinėji
mais, kelionėmis po neištirtą Tasma
nijos pietvakarių kraštą. Jo epinės 
vieno kelionės į nelankytus slėnius, 
nežinomus slėnius ir nevardintus kal
nus davė jam su nieku nesulyginama 
Tasmanijos gamtos pažinimą, kurį jis 
dalinosi su tūkstančiais klausytojų 
laike savo paskaitų.

Jis buvo stiprus kaip plienas, iš
tvermingas, tačiau taipgi švelnus ir 
rūpestingas nepalietęs ne mažiausio 
gyvūnėlio miške. Beveik vienas savo 
atkaklumu iškovojo apsaugą nuo išnai
kinimo paskutiniems natūraliems tūks- 
tantamečių Huon pušų (Huon pine) 
miškams Tasmanijos vakaruose. Šios 
vietos valdžios buvo paskelbtos na- 
tionaliniu parku.

Negailestinga mirtis pakirto gy
vybę dar jauno ir tiek daug žadančio 
vyro, Hobarto lietuvių pasididžiavimo. 
Dešimtis kartų jis leidosi į savo ke
liones ir visada, pavojų nugalėtojas, 
laimingai sugrįždavo. Tačiau šį karta, 
nelemta buvo pargrįžti. Gordono upėje 
srovės pagautas ir parblokštas jis bu
vo prispaustas tonomis lekiančio van
dens tarp paskendusio medžio šakų 
ir nebegalėjo iškilti. Tik užtvenkus 
upę virš nelaimės vietos ir vandeniui 
nubėgus jo kūnas buvo surastas ten 
kur paskendo, įstrigęs tarp nelemto 
medžio šakų.

Olegas paliko didžiausiam skaus
me dar jauną šeimą: žmoną Melvą, 
dukras Anitą ir Rimą ir dar visai ma
žą vos 4 metų sūnų Nikolą, liūdinčius 
savo našlę motiną Tatjana Truchanie- 
nę, seserį Niną Kantvilienę ir visą 
jų šeimą. Pagerbtas ir apgailėtas 
tūkstančiu žmonių ir tautiečių ilsėkis, 
mielas Olegai, ramybėje.

Tegu Rytų vėjas išnešioja tavo 
pelenus po Vakarų Tasmanijos kalnus, 
miškus ir slėnius. Bent žiupsnelis tų 
dulkių tenukrenta į Gordono upę, ku
ria tu norėjai išgelbėti nuo sunaiki
nimo ir kuri dabar tave pasiėmė. Upės 
vandenys nuneš tave į vandenynus ir 
gal kada ir prie Baltijos krantų prie 
tavo tikrosios tėvynės, kuria tu irgi 
labai mylėjai, dėl jos garbės dirbai. 
Mažai mes čia Australijoj turime sa
vo tarpe žmonių, kurie garsintų mūsų 
tautos vardą. Olegas Truchanas tą 
padarė su kaupu. Vargu ar atsiras 
Tasmanijoj, kas nežinojo kuklaus 
svetimšalio lietuvio. Neabejoju, kad 
jo vardas bus paminėtas šalia kitų 
mūsų tautos žmonių, kurie garsino 
Lietuvos garbę svetimuose kraštuose.

7. Jei atsiras galimybių, steng
simės užmėgsti ryšius ir su kitų ša
lių bei tarptautinėmis žurnalistų są
jungomis, kad galėtume plačiau pa
skleisti savo laisvės siekimus, pain
formuoti apie mūsų tautos tragediją 
ir priminti jos teises į nepriklauso
mybę.

LŽS Centro Valdyba
Mūsų Pastogė Nr.5 1972.2.7 psl.3
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ŽODIS IR KNYGOS

Leonas Urbonas

Taip Vincas Kazokas pavadina 
savo „redaktoriaus žodį“, „Poezijos 
ir Prozos lakštuose“ (nr.4 1972).

Šis neperijodinis lakštų leidinys 
visas apdengtas Kazoko „pokarine“ 
poezija. Posmų sueiliavimas rimtas, 
taip, kaip ir turėtų būti. Dvylika ei
lėraščių. Ne visi iš jų pabėga iš pro
zos nagų.

Poezijos motyvai ir tema įvairi: 
tėvynės ilgesys daugiausia vietos 
gauna, filosofiniai atodūsiai, buities 
įžvelgimai, religinė mistika ir maištas.

žodis ir knyga. Palikime knygų 
imkime žodį. Poetas yra menininkas, 
jis rykiuojasi šalia tapytojų, skulp
torių, muzikų. Vietoj spalvų paletės, 
vietoj kalto, smuiko ir pijanino savo 
kūrybai pinti jis naudoja~žodį. Žodžio 
galiomis savo kūriniui jis duoda vis
kį, ko tik reikia: formų, judesį, ritmų, 
spalvų, garsų, nuotaikų (kartais net 
priedo to, ko ir nereikia).

Mikolas Angelas apie skulptūrų 
yra išsitaręs: “ Marmuro luitas esųs 
skulptūra, kai nutašai, nuimi visus 
nereikalingus gabalus. Su poezija yra 
atvirkščiai: - kai sudedi sėkmingai vi
sus reikalingus gabalus, gaunasi kū
rinys.

Poetui kuriant, žodžiai turi 
„plaukti“; skaitant - irgi turi „plauk
ti“.

Plaukime vystosi ritmas. Šis, kaip 
religinis ritualas, gaivina nuotaikų, 
gyvina skaitytojų, klausytojų. Žodžio 
simbolinė galia ir išradingai per j aus
tas jo naudojimas paveldi kūrėjo sie
lų. Kitais žodžiais, savo galiom kū
rėjas lengvai įžengia į atvirų sielų. 
Jis tampa mielu svečiu. Tai yra dide
lė galia, brangi dovana.

Faktas, - žmogus žmogaus nepa
žįsta: jis turi atmintyje matytų žmo
nių albumų. Draugo ar pažįstamo at
vaizdas, tai paskutinė jo nuotrauka, 
paskutinis susitikimas. Panašiai mes 
ir poetų atsimenam.

Skaitant poezijų, vertėtų žvilg
terėti, kaip mūsų va:zduotė su kiek
viena eilute, nauju niuansu, pasigė
rėjimu (ar jo stoka), mažina, didina, 
kilnina, žemina kūrinio autoriaus sta
tutų. Už tai poezija yra geriausia dva
sios gimnastika; „tonika“. Tiesiau
sias kelias į tiesų.

Vincas Kazokas - žodžio vetera
nas, ne naujokas. Jo žodžiai turėtų 
plaukti, kaip daina, tačiau nevisada 
plaukia; kartais sugirgžda, kaip žvy
ras po ratais. Šen bei ten pajuntama 
lyg susigrūdimas, ypač įvardžių ir 
jungtukų kaimynistėje. Nėra abejonės, 
tai yra šešėliai ilgų metų žurnalisti
nio darbo. Jaučiama tendencija per
aiškinti, „užbaigti pasėkoje, - atim
ti tų jaukų kvapelį, kurį skaitytojas 
pats turi pasigauti. Lieka - kava be 
kofejino.

Mielus Kolegas
IRVį VENCLOVĄ IR NIJOLE; ŠVEDAITE 

sukūrus šeimos židinį sveikiname ir linkime laimingos ateities.
Sydney Filisterių būrelis

Kūrėjas savo kūrybos metu nega
li išvengti įsivaizduotos auditorijos, 
nes jai ir kūrinys skiriamas. Žurna
listo ir poeto auditorija ne ta pati. Su 
laiku tas savaime ateis. Tada Kazo
kas kritiškiau žiūrės į perėjimus, kaip:

„ Pridėk man vienų, 
Vienų tik akimirkų 
Ir ji bus didi...

Juk tik gyvieji miršta
Tik negyvieji amžini...“
Čia rūpi žodžiai pakilnoti, o gal 

ir skambesnių paieškoti. Rūpi klaus
ti, kodelgi ne:

„tik vienų akimirkų
ir ji bus didi...“?
Būdvardžiai, įvardžiai, jungtukai, 

jie tokie slidūs ir kieti; taip lengvai 
gali tapti vinimis gimdomos poemos 
karstui.

Veiksmažodis, ypač lietuviškas, 
toks spalvingas savo skaičiais, lai
kais ir formom, jautriose rankose tam
pa dinaminė jėga ritmo ir dimensinio 
judesio vystyme; jis turtina kūrinio 
spalvų.

Dinamiška jėga kupini yra „Die
vams“ ir „Aklieji“... Šie eilėraščiai 
bent man atrodo, rinkinėlyje yra pa
tys stipriausi. Tai maištinga dvasia. 
Žodžiai Kaino ne Abelio. TURĖTI 
ką pasakyti ir PAJĖGTI pasakyti čia 
eina petys į petį.

Poeto dalia, šaknis tėvynėj pa
likus; temos bedalio, benamio leng
vai pasisiūlo. Ne ašarose ir dejonėj 
Kazoko jėga. Dviejų puslapių lakšte, 
su savo poetiško žodyno palete, šen 
bei ten, apipilkinta žurnalizmo tonais, 
Kazokas mosteli kovotojo ranka, ri
zikingai pasineša į keletu krypčių. 
Vizija neužkietinta kietokų pergyve
nimų:

Poetas iššovė glėbį strėlių į vi
sas dangaus puses ir laukia kur jos 
nukris, kų jam atneš?

Aš irgi laukiu sekančios kūribin- 
gos bangos naujų gintarų.

****

Vincas Kazokas

Petronėlė Orintaitė 
LIEPALOTŲ MEDYNUOSE

1971 metais Nidos leidykla pa
tiekė naują Petronėlės Orintaitės kny- 
§ą - LIEPALOTŲ MEDYNUOSE. 
Šios knygos turinyje randame devy
nių s apybraižinio pobūdžio kūrinius, 
atremtus į gyvenimiškąją tikrovę, im
tinai iš pačios autorės buitinės patir
ties. Šios apybraižos turi tokius pa
vadinimus: Vakaras Metropoly, Kalnų 
Gatvėje, Kapas Dirvoje, O, Gott sei 
Dankl, Valstietis nuo Vabalninko., 
Vieškeliu, Ilgatrobė, Tarpšventis, 
Liepalotų Medynuose.

Apybraižoj LIEPALOTŲ MEDY
NUOSE autorė vaizduoja savo tėviš
kę, kurios šviesūs prisiminimai išsi
lieja nuo pat kūdikystės dienų.Visą 
tą puikųjį ir visada mielą savo gim
tąjį žalią kampelį rašytoja vaizduoja 
nostalgišku jautrumu. Per visą gyve
nimą nerasta kita tokia grožybė, kaip 
tėviškė, nerasta kita tokia vieta, kė
lusi tiek emocijų, teikusi tiek brangių 
sielai turtų. Ir per visą gyvenimą - 
betkuriame pasaulio kampe bebuvojant, 
‘Vos mintį metus ton pusėn, iš karto 
kambarys pritvinksta juodalksnių kva
po - tokio vyriškai kartaus ir aštriai 
uoslę dreskiančio, kietai vėsaus, bet 
gaiviai besismelkiančio ligi pat šir
dies gelmių...’ Ši apybraiža, Liepalo
tų Medynuose, yra pati gražiausia, 
pati Įspūdingiausia iš visų apybraižų.

Šavo gimtojo kampo motyvai auk
sinėm gijom pinaši ir dar keliose apy
braižose: TARPUŠVENTIS - kaimo 
žmogui ‘baukštūs’ kalėdojimai ir jų 
nuotykiai; ILGATROBĖ - tai Šešupės 
miesto, kaip autorė pavadina, Kudir
kos Naumiesčio romantiški kampeliai, 
ten patirti jaunos ‘Žiburio’ gimnazi
jos mokinės, busimosios rašytojos, 
Įspūdžiai. Taip pat čia paliesta ir za
navykų sostinė Sakiai, o toliau - ir 
Pr. Vaičaičio amžinu poilsiu alsuoją 
Sintautai. Ilgatrobė - tai Naumiesčio 
daktarui priklausęs ilgas namas, ku
riame, lyg kokiame bendrabutyje, gy
venusios gimnazistės, ‘tylūs viengun
giai arba mažos šeimos*. Iš pažiūros 
ši kukli buveinė vis dėlto labai tur
tinga savo Įnamių buitinėm spalvom 
bei gimnazisčių jaunatviška dvasia; 
VIEŠKELIU - ir šiuo metu, kai auto
rės ‘ godulinga akis, daugelio žiemų 
nuspeiginta ir viesulų sūkuriais nu
galąsta, dar švitriai gainiojasi po mi
lijoninio didmiesčio dangoraižių skiau- 
tures’, mintis vis tebeklysta į tėviš
kės vieškelį, kuris veda į ten, kur 
‘naujagimio skruosto rausvumu aušo
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tavo rytmečio saulėtekis.' ‘Tau šian
dien godžiai smalsu, kaip beatrodo 
tos dailiai smulkutės gatviūkštės, ku
riose kadais sprogtinai tvinkčiojo ta
vo pienburniškų geismų ir neaprėpia
mai lakaus siautulio gaji gyvumą. Ar 
tebebalzgena dar tieji lieptai, kurių 
švarplotam grindiny spurdėjo tavo 
šankūs žingsniai, siekę visą pasaulį 
šuoliais perseikėti?’ (142p.); KA
PAS DIRVOJE - autorės tėvo, 1944 
metų rudenį, rusams grįžtant į Lietu
vą, karo liepsnų sūkuryje tragiškai 
žuvusio, Kleopų kaimo arimuose su
piltas kapas. Tėvas ten ir paliko ‘po 
pūdymo velėna amžiams pogulio ilsė
tis - karo smurtu palaidotas! Be ge
dulo giesmių ir be vargonų užklosty- 
mo, be paminklo... Vien išplaukusios 
pasėlio varpos aplinkui maldas šiuk- 
šena, o sodybų medeliai iš tolo šer
menų liūdesiu linguoja...’ (69 p.). 
Bendrai, Orintaitės širdies sukurtasis 
nenykstantis paminklas savo tėvui, 
galėtų būti simboliniu paminklu ir kiek
vienam darbščiam ir kilniam Lietuvos 
buvusiam ūkininkui, ne vieno iš mū
sų tėvui.

Apybraižos KALNŲ GATVĖJE, 
VALSTIETIS NUO VABALNINKO ir 
VAKARAS METROPOLY - tai autorės 
patirtis Kaune laike studijų metų. 
Kalnų gatvėje autorei pasitaikė išsi
nuomoti kambarį pas lenkę Niekrasz - 
pas lenkų Peoviakų vado Niekrasz 
(besikėsinančių į Lietuvos nepriklau
somybę) motiną, kuri ant kalėjime mi
rusio sūnaus kapo vis nešdavusi gė
lių. Vėliau, toj vietoj, kur stovėjęs 
Niekroszių namas su dideliu senu so
du, kurio pavėsiuose buvusi slepiama 
lenkų sukilėlių Įvairi kariška medžia
ga, ilgainiui buvo Įrengtas keltas į 
Žaliakalnį.

VALSTIETIS NUO VABALNINKO - 
tai rašytojas Balys Sruoga. Čia rašy
toja duoda Įdomia Balio Sruogos cha
rakteristiką, iškeldama ir kaip savo 
profesoriaus, ir kaip kūrėjo būdingus 
bruožus, pabrėždama visada jo natū
ralią pozą, jo etninį liaudiškumą.

VAKARAS METROPOLY - auto
re, mokytojaudama provincijoje, ret
karčiais atvažiuodavusi į Kauną ir čia 
sutikdavo savo studijų draugus bei 
profesorius. Taip vieną vakarą pralei
dusi Metropoly su Humanitarinių moks
lų fakulteto dekanu Vincu Krėve - Mic
kevičium, Vincu Mykolaičiu - Putinu 
ir Leonu Karsavinu. Kompanijoj buvu
si ir jos, Orintaitės, sesuo Tone, bei 
Tones draugė Silva.

Būtų galima spėti, kad šios apy
braižos autorės tikslas buvo ryškes
niais bruožais pavaizduoti minėtų 
profesorių charakterius. Deja, tas už
mojis nelabai nusisekęs. Krėvė, šiaip 
jau gerų draugų subuvimuose, mėgs
tąs humoristinius, tačiau labai sko
ningus, pasakojimus arba nekaltai ką 
nors ‘kebštelti’, Orintaitės ‘apibrai
žytas’ išėjo daugiau panašus į šiurkš
toką satyrą. O ir V. Mykolaitį - Puti
ną buvusi jo studentė vaizduoja lyg 
ir kokį nesubrendelį, nelavų kaimietį, 
nesiorientuojantį linksmesnės kompa
nijos nuotaikoje, nuolat dėl menknie
kio raustantį. Profesorių dialogai bei 
jų pokalbio tekstai neatatinka jų eru
dicijai ir individualybei. Jaučiamas 
pačios autorės šiurkštokas kalbos 
stilius. Sunku patikėti, kad Krėvė - 
Dainavos šalies senų žmonių padavi
mų autorius - švelnus ir lyriškas, taip 
kalbėtų: ‘Kiek čia jums betilps? Visi 
laibi, lyg mituliai pavasarį - lengvai 
apsiimu prisotinti ligi gomurio graižo.

AKLIEJI

Gerai, kad mes tavęs nematom, 
Gerai, kad tu išleidai mus aklus, 
Ir tik aukštyn nukreipę vyzdžius negyvus, 
Mes klaidžiojam po begalines platumas 
Dangaus erdvių juodų
Ir juokiamės. Ir tūkstančiais vardų 
Tau kalbame: ar tu,
Ar tu matai, kokie mes esame laimingi, 
Kokie išdidūs, nors akli!
Ir amžinos šviesos kaitriajam troškuly 
Ikaitinam tamsoj sustingusias savas akis 
Tada jos spindi saulėmis, 
Tada jos nušviečia erdves 
Ir toliuos uždega žvaigždynus.
O mes, tavos šviesos niekuomet nepažinę 
Savam išdidume
Susikuriam savus sapnų pasaulius
Ir gundom jais tave:
Ateik, ir buki aklas kaip ir mes!

****

Kimškitės ir apsirykite.’ (19 p.).
Šiaip jau apybraižos nupasako

tos turtinga kalba, išpuoštos ryškiais 
vaizdais iš žmonių sudėtingos buities. 
Tačiau Orintaitė gražų savo stilių 
kiek gadina daugybe ‘išmoningų’ žo
džių, kurių prasmė sunkiai suvokiama: 
žlibakiodavome, dalburankiai, timsrai, 
dulpsčia, snapsinėja, užkropsime (ne 
užgrobsime, M.S1.), šurmuliuoja, pasi- 
stebeilydami ir kit.

M.S1.
****

Lietuvių istorinė raida nuo 3.000 pries 
Kr. iki Mindaugo laikų

Č. Gedgaudo knyga ‘MŪSŲ PRA
EITIES BEIEŠKANT’ jau atiduota 
spausdinti.

Kaip žinome iš buvusių spaudoje 
ištraukų, knygoje iškeliama giliausia 
Baltų praeitis visai naujoje šviesoje, 
pasirėmus vėliausiais šaltiniais. Pa
žangos amžiuje negalime tenkintis 
svetimos propagandos dažnai sužalo
ta mūsų istorija bei proistore. Turime 
bešališkai paskelbti oficialius doku
mentus ir naujausius archeologinius 
radinius, kurie tą musų praeitį garbin
gai nušviečia.

Knygos medžiagos trigubai dau
giau, negu buvo laikraščiuose; be to, 
atskleidžiama nepertraukiama mūsų 
istorinė raida nuo Kristaus laikų iki 
Mindaugo, kurios dar niekas nėra pa
skelbęs. Plačiai aprašoma senovės 
Baltų tikyba ir aukšta kultūra, duoda
ma daugiau 70 iliustracijų bei žemė
lapių. Iš viso negailėta pastangų, kad 
gražiai Įrišta didelio formato vertinga 
knyga (7 x 10 col. 400 psl.) papuoštų 
kiekvieno lietuvio lentyną.

****
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'Dainava' atšventė 25 m. sukaktį.
Rašo mūsų specialus korespondentas 

Kanadoj D a r u n a s
Pajėgusis ^Lietuvių Meno Ansamb

lis ‘Dainava’ Čikagoje labai iškilmin
gai atšventė savo veiklos sidabrinę 
sukaktį, dalyvaujant daugeliui žymių 
asmenų.

Ansamblis buvo suorganizuotas 
1946 m. Vokietijoje nepaprastai sun
kiose darbo sąlygose, perpildytoje 
Hanau prie Maino stovykloje. ‘Daina
va’ gimė dėka trijų jaunų ir energin
gų vyrų - A. Dzirvono, E. Daniliūno 
ir J. Juodzevičiaus - Juodžio, nese
nai mirusio ir prof. dr. S. Sužiedėlio, 
tuometinio kultūros vadovo stovyklos 
komitete, moralinio svorio visuome
nėje ir jo tuo reikalu paimtos kietos 
linijos. Pirmieji talkininkai: ansamb
liečiai E. ir M. Krasauskai, pianistė 
E. Gaucienė, ansamblio kūma ir jos 
vyras stovyklos k-to pirmininkas P. 
Gaudys, rėmėjas Bielskis ir kt. An
samblis atkreipė visuomenės dėmesį 
jau savo pirmais reprezentacinio ly
gio koncertais, kruopščiai paruoštais 
Br. Jonušo. Ansamblis greit pasidarė 
žinomas ne tik dėl savo gastrolių po 
lietuvių stovyklas, bet ypač dėl savo 
koncertų vokiečių visuomenei ir ypa
tingai dėl koncertų Vakarų Sąjungi
ninkų Karinių Pajėgų Vyriausios Būs
tinės Frankfurte A/M generolams ir kt. 
aukštiesiems karininkams bei jų šei
moms. Šių koncertų dėka L. Bendruo
menės Centro Valdyba, tada buvusi 
Hanau, ir kiti Lietuvos laisvinimo 
pareigūnai turėdavo progos pasikal
bėti su tais sąjungininkų pareigūnais.

★ Naujas popiežiaus rinkimų 
Įstatymas ruošiamas Vatikane. 
Atrodo, bus pakeitimų: ne vien 
tik kardinolai .turės teisę balsuo
ti; bus siekiama tinkamesnio vi
sų kraštų atstovavimo; rinkėjai 
nebus visiškai izoliuojami nuo 
pasaulio įvykių. Popiežius Pau
lius VI ketverių metų laikotarpy 
paskyrė net 83 kardinolus ne 
iš Vatikano kurijos, o iš įvairiau
sių pasaulio kraštų ir įvedė po
tvarkį, atimantį 80 m. amžiaus 
sulaukusiems kardinolams teisę 
rinkti popiežių, šio šimtmečio 
metu popiežiaus rinkimų Įstaty
mai jau buvo pakeisti porą kartų 
ir anksčiau. Popiežius Pijus X 
1904 m. atėmė teisę Austrijos 
imperatoriui, kaip Romos impe
ratoriaus įpėdiniui, panaudoti 
veto teisę prieš kardinolų išrink
tąjį kandidatą, nors pats tokios 
veto teisės dėka buvo tapęs po
piežium, kai išrinktąjį kard. Ma
riano Rampolla Austrijos impe
ratorius vetavo. Popiežius Pijus 
XII savo laiku išleido įstatymą, 
pagrindinai pakeičiantį visą bal
savimo eigą. Teologai pripažįsta, 
kad popiežius turi pilną teisę nu
spręsti kas rinks jo įpėdinį. Isto
riškai pirmasis šv. Petro įpėdi
nis buvo išrinktas Romos tikin
čiųjų bei kunigų, o kardinolai ta
po vieninteliais ir legaliais po
piežiaus rinkėjais tik popiežiui 
Sikstui V išleidus atitinkamą 
įstatymą 16 š. gale.

Foto Gintaro PlanoPrie laužo.

’Dainava’ buvo dažnas paminėtų ka
rininkų ir jų šeimų svečias. Hanau 
nuo tos būstinės Frankfurte buvo tik 
apie 9 kilometrus. Kai tai pastebėjo 
veikėjai bei plačioji visuomenė ir 
UNRRA direktorius, tai ‘Dainavos’ 
darbo sąlygos iš karto pagerėjo, nes 
atsirado labai daug draugų ir rėmėjų. 
Ir, žinoma, niekas jau nebekėlė klau
simo ir nebeabejojo, ar verta čia tu
rėti reprezentacinį meno vienetą. A. 
Dzirvono ir dr. A. Gylio pastangomis 
ansamblis buvo perkeltas į Čikagą ir 
Čia vykusiai reorganizuotas. Ne lai
kinai nepertraukęs savo darbo, sėk
mingai jis tebeveikia Čikagoje ir ligi 
šios dienos. Iš visų gausių ansamb
lių Vokietijoje šiuose kraštuose - 
Amerikos kontinente - atsikūrė tik du 
stipriausieji: Čiurlionies ansamblis 
Klevelande ir ‘Dainavos’ Čikagoje.

‘Dainava’ yra davusi virš 300 di
delio masto ir aukšto meninio lygio 
dainos ir giesmės koncertų, gastrolė
mis yra sukorusi tūkstančius mylių 
ir dainaviečiai yra paskyrę nemažiau 
tūkstančių poilsio valandų tam, kad 
lietuviška daina ir toliau skambėtų. 
Per ansambliečių eiles yra perėję 
520 dainos ir taut, šokio mėgėjų ir 
41 pora grynakraujų (jaunoji ir jauna
sis abu aktyvūs ansambliečiai) daina- 
viečių buvo sujungta moterystės ry
šiais. Šių dienų mišrių šeimų kūrimo 
Įkarštyje tai yra taip pat didelis lai
mėjimas. ‘Dainava’ yra išpildžiusi 
eilę stambių tarptautinių ir lietuvių 
kompozitorių kūrinių ; ištraukų iš ope
rų, operečių, oratorijų, kantatų ir eilę 
populiariųjų scenos montažinių pa
statymų, kurių stambiausias ir žino
miausias yra ‘Nemunas žydi’. Narių 

‘^Dainava’ paprastai turi tarp 70 ir 100. 
Salia to apie 16 garbės narių, apie 
80 stambių rėmėjų ir visą eilę mažes
nių rėmėjų ir talkininkų. Taigi kiek- 
darbo sąlygos buvo sunkios ir vargina 
gos kūrimosi laikotarpyje, tiek jos 
yra palankios dabar. Todėl dabar yra 
Įmanoma duoti ir stambių pastatymų, 
pareikalaujančių didelio personalo ir 
nemaža tūkstančių dolerių. Sukakties 
proga ‘Dainava’ vėl davė naują ir 
puošnų pastatymą - lietuvišką opere
tę ‘Sidabrinė Diena’, po kurios spek
taklio įvyko banketas, dalyvaujant 
trejetai šimtų asmenų, atžymėti an
samblio ir trijų dainaviečių sidabrinei 
sukakčiai. E. Krasauskienė, A. Smil
ga ir A. Stoškus šiame ansamblyje iš
dainavo virš 25 metų! Jie gavo dova
nas iš P.L. Bendruomenės pirmininko -laidų muzikantus. 
St. Barzduko, Kraučeliūnų, ‘Dainavos’ 
ansamblio, J. Karvelio ir kt. Ansamb
liui daug nusipelnęs buv. ilgametis 
jo pirmininkas A. Dzirvonas pakeltas 
garbės nariu - pirmininku. ‘Dainavos’ 
dirigentais yra buvę Br. Jonušas, Stp. 
Sodeika, A. Šimkus ir dabar P. Armo- 
nas. Visi administraciniai reikalai 
sumaniai tvarkomi dabartinės valdy
bos, vadovaujamos A. Smilgos. Sukak
ties proga išleistas didelio formato 
meniškas leidinys, 58 puslapių apim
ties. Iškilmių kalbėtojai iškėlė ‘Dai
navos’ nuopelnus, pažymėdami: ‘Mums 
ansamblis ‘Dainavos’ - gabaliukas 
Lietuvos’ arba ‘Lietuviškoji Čikaga 
be ‘Dainavos’ nebebūtų Čikaga.’

Perth o lietuviai sutinka Krašto Valdybos Pirm. p. V.Neverauską

Naujų, 1972 Metų, Sutikimas Adelaidėje
Kaip tradicija, N. Metų sutikimą 

suruošė Apylinkės Valdyba. Nesura
dus didesnės salės, reikėjo tenkintis 
Lietuvių Namais. Nors pereitų metų 
pabaiga mūsų kolonijai, buvo gana 
skaudi - netekome trumpu laiku net 
šešių bendruomenės narių. Kalėdų 
metu visų nuotaika pragiedrėjo. Buvo 
skubiai užsakomi stalai. Lietuvių Na
mai, tokios minios žmonių, dar niekad 
nematė. Nukabinus scenos uždangas, 
buvo paruošta vietos visam šimtui 
žmonių.

Pėsti ir važiuoti, seni ir jauni 
rinkosi į lietuvybės tvirtovę Norvude. 
Dundėjo asfaltas, žviegė mašinų stab
džiai, paberdami margaspalves grupes 
svečių. Šnabždėjo šilkas, tarškėjo 
gintaras ir auskarai riebių ir lieknų 
ponių ir panelių puošmenoje. Ir prigu
žėjo mielo alasingo lietuviško gaiva
lo virš 400 duselių. Tokio rekordo ir 
padidintuose Lietuvių Namuose, nie
kas nesumuš...

Nesvarbu, kad silkės bačkoje tu
rėjo daugiau vietos, kaip mes N. Metų 
baliuje, bet nuotaika buvo puiki. Tuo 
rūpinosi John Walker ir Šv. Agnė sė
dėdama ant eiklaus Baltojo Arklio. 
Jie zovada lėkdami šokinėjo per sta
lus linksmindami dieglių ėdamą pen
sininką ir šeivakoję astuoniolikinę. 
Orkestras pasitaikė truputį per silp
nas ir savo grojimo būdu priminė taip 
širdžiai mielus tolimus Šidlavos at-

To viso nežemiško siautulio kul
minaciniame taške išeinu į Lietuvių 
Namų sodelį.Pušelės ir tos iš džiaugs
mo šlama; virpa J. Bačiūno sodinto 
ąžuolo viršūnė. Norvudo rotušės bokš-

□ua

NAUJAS ATOMAS HAHNIUM

Praeitą rudenį Amerikos fizi
kos draugijos suvažiavime Wa
shington, D.C., buvo padarytas 
pranešimas, kad yra surastas nau
jas medžiagos elementas, kuris 
pavadintas Hahnium. Tai pats 
sunkiausias atomas. Pvz. plutoni
jus atomų lentelėj turi nr. 94, 
o jo atominis svoris 240. Tuo tar
pu šis naujas elementas atomų 
lentelėje bus nr. 105, o jo atomi
nis svoris yra 260. Kitaip sakant, 
šis naujas elementas yra nauja 
medžiaga, naujas atomas, kurio 
iki šių dienų dar niekas nežinojo. 
Kokia bus jo reikšmė arba kokia 
jauda, net ir mokslininkai, sura
dę jį, tuo tarpu dar nežino.

Kai prieš II-jį pasaulinį karą 
buvo surastas plutonijus, tai irgi 
buvo tik viena nauja medžiaga 
atomų lentelėj ir daugiau nieko. 
Plutonijus buvo 94 surastas ele
mentas. Šiandien su hahnium su
radimu iš viso jau yra 105 žino
mi elementai, reiškia, jau yra 105 
žinomos medžiagos arba 105 skir
tingi atomai. Reikia tikėti, kad 
tai gal dar nepaskutinis naujas 

te gongo dūžiai skelbia 11 vai. Pietų 
Kryžius tviska visoje savo didybėje. 
Įrietę sprandus, čytų sankryžoje, ant 
L. Namų stogo žvengia žirgai. Pro 
plačiai pravertas duris ir langus,.mig
lele smelkiasi lietuviškos tremties 
vargo užmaršties nuotaika, tabako 
dūmų, odekolono ir apynių mišinio pa
vidale.

Staiga ausį pagauna trapi fokstro
to melodija, tikra vilniškė... Jau pra
žydo, obelys ir kriaušės...

12 valanda sunku buvo nuraminti 
siautėjančių minią. Bet visgi ji paju
tusi rimties valandą, pakluso kvieti
mui ir nuščiuvo. Prieš sceną išsiri
kiavo Ap. Valdyba. Krašto V-bos Pirm. 
Vyt. Neverauskas pasveikino visus 
susirinkusius su N. Metais linkėda
mas ištvermės lietuviškam reikale. 
Nuaidėjus Himnui, pro gegnių tarpus 
pradėjo lyti šampano kamščiais. Ran
kų paspaudimą sekė bučkiai su mar
giausiais linkėjimais. Giminių lydi
mas, salėje pasirodė Mūsų Pastogės 
redaktorius Dr. Al. Mauragis. Oriu 
žvilgsniu apmetęs šokio sūkuryje 
svaigstančius M. Pastogės skaityto
jus, nusėdo pažįstamų grupėje^ Kitas 
sydnėjiškis M. Pastoges bendradarbis 
Kukutis šokdino ponias labai sąžinin
gai. Taip norėtųsi apsisukti, bet deja 
galima tik šiaip taip judėti į.muzikos 
taktą. Taigi užleidau man priklausan
tį grindų plota temperamentingam jau
nimui, mat jau prasidėjo Jaunimo Me
tai.

Kadangi daug norinčių i L. Na
mus negalėjo patekti, todėl daug at
skirų lietuvių grupių sutiko N.M. pri
vačiai.

Vl.Dumčius

atomas, be to, atrodo, jog yra 
galimybė, kad atomas gali nebū
ti pati mažiausia medžiagos dale
lė, kad pačiame atome gali būti 
dar mažesni atomai, net elektro
nas gali turėti savo branduolį. 
Bet čia tuo tarpu yra tik mūsų 
spėliojimas, nors atominiuose ak
seleratoriuose jau daromi bandy
mai ta kryptimi.
Taigi plutonijaus suradimas bu

vo tik dar vienas naujas elemen
tas — medžiaga ir daugiau nieko. 
Šiandien plutonijus yra vienas iš 
baisiausių medžiagų, nes iš jo ga
minamos kai kurios atominės 
bombos. Tai jo baisioji pusė. Be 
tos baisiosios pusės, jis jau nau
dojamas ir kitose naudingose gy
venimo srityse. Ateitis parodys 
ir naujo atomo hahnium reikš
mę ir veiksmingumą. Jo simbolis 
atominėj lentelėj ir visose formu
lėse bus Ha.
Amerikiečiam paskelbus apie at

radimą to naujo atomo, rusai pas
kelbė, kad jie tą atomą surado 
daug seniau. Kaip ir visada, juk 
jie yra visų didžiųjų atradimų sa
vininkai.
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REDAKTORIUS ANTANAS IAUKAITIS
18 Miller AveAshfield ,N .S.W,2131 

Tel. 798 o3o6

XXII-JI SPORTO ŠVENTĖ
XXII-ji SPORTO ŠVENTĖ

(Tąsa)
BANKSTOWNO NERIS savo žai

dime dar turi Įdėti labai ir labai daug 
darbo, kad galėtų prilygti prie kitų ko
mandų. Rungtynėse su kovietėms ir 
varpietėms iš Melbourne, jos gavo po 
šimtinę, kai, prieš ketvirtos vietos 
laimėtojas Geelonga, jos pralaimėjo 
9: 23 , kas parodė jų daug žemesnį 
žaidimo lygį, bet kas turėtų duoti joms 
tvirtą pasiryžimą savo komandos ly
gio pakėlimui, ko aš tik ir telinkėčiau 
joms.

Techniški Rezultatai
Komanda - Įmesti taškai - Gauti tšk. - 
Padarytos baudos.
Sydnejaus Kovas - 274 - 80 - 58 
Melbourne Varpas - 265 - 98 - 66 
Adelaidės Vytis - 196 - 119 - 76 
Geelongo Vytis - 70 - 216 - 82 
Bankstowno Neris - 22 - 314 - 94

Geriausios Metikės
1. A. Kraucevičiene (Sydn.) - 87
2. R. Milvydaitė (Melb.) - 85
3. S. Gustafson (Sydn.) - 65
4. V. Juciūtė (Adei.) - 62
5. K. Stalbaitė (Adei.) - 44
6. R. Šidlauskaitė (Melb.) - 38
7. L. Smilgevičiūtė (Melb.) - 34
8. R. Araitė (Sydn.) - 29
9. Gr. Newman (Sydn.) - 25 
10 .A.Kasperaitytė (Sydn.) ir

N. Marcinkevičiūtė (Adei.) po 24

BERNIUKU IKI 18 METU
Jaunių krepšinis buvo itin gražus 

ir permainingas. Visose komandose 
matėsi didelis žaidimo tempas, jau
natviška neišsemiama energija ir ko
vingumas. Lietuviškasis krepšinis 
Australijoje turi puikia^ savo ateities 
atžalą ir jaunių parodytas gražus žai
dimas duoda labai daug gražių vilčių, 
jog mūsų krepšinis gražiai progresuo
ja.

ADELAIDES VYTIS. Gerai susi- 
žaidę jaunieji vytiečiai visą laiką bu
vo skaitomi varžybų favoritai. Sun
kiausios rungtynės jiems buvo prieš 
Sydnejaus jaunius, kurias, po tikrai 
labai gražios kovos, jie laimėjo 60: 
: 57 (31: 28). Vytiečių žaidime yra 
išvystytas puikus tempas, duodantis 
jiems stiprų pasitikėjimą ir pridedant 
dar puikius Jureko, Beinoravičiaus, 
Ignatavičiaus ir kitų metimus, Adelai
dės jauniai labai greitai bus puikus 
pakaitas vyresniesiems.

MELBOURNO VARPAS. Mažas 
yra skirtumas tarp pirmųjų trijų jaunių 
komandų. Varpiečiai, panašiai kaip 
ir Adelaidės jauniai, turi labai puikių 
ateities perspektyvų. Gražius meti
mus turi R. Leknius ir R. Braniška.

SYDNEJAUS KOVAS. Jauniai 
yra padarę ypatingai gražią pažangą 
ir savo žaidimo lygiu prilygsta pirmie
siems dviejų vietų laimėtojams. Ko
mandoje aiškiai pastebimas žaidybi
nis susicementavimas, kas duoda ko- 
viečiams jauniams labai gražių vilčių 
ateičiai.

BANKSTOWNO NERIS savo jau
nių komandos žaidime yra padarę gra
žią pažangą. Visa komandos bėda yra 
tai beveik visai pakaitų neturėjimas, 
kas, rungtynių metu, yra labai blogai. 
Nerieciai turėtų labai susirūpinti savo 
jaunių prieauglių, kas tuo pačiu pa
keltų ir komandos lygi.

GEELONGO VYTIS. Komandai 
taip pat trūksta geresnių pakaitų šia
me amžiuje, nors pačių jaunučių yra 
gerų. Išskirtini jauniai yra A. Ren- 
kauskas ir E. Gvildys, parodę gražių 
savo metimų.
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Techniški rezultatai
Komanda; Įmesti tšk.; gauti tšk.; pa
darytos baudos.
Adelaidės Vytis - 240 - 168 - 52 
Melbourne Varpas -163-119-66 
Sydnejaus Kovas - 181 - 159 - 65 
Bankstowno Neris - 131 - 187 - 69 
Geelongo Vytis - 128 - 210 - 57

Daugiausia Įmetė

1. R. Leknius (Melb.) - 62
2. P. Jurekas (Adei.) - 55
3. M. Talanskas (Adei.) - 52
4. A. Renkauskas (Geel.) - 49
5. R. Beinoravičius (Adei.) - 46
6. ir 7. M. Liubinskas (Syd.)

E. Karpavičius <Syd.) - po 44 
8. ir 9. R. Milašas (Bankst.)

E. Gvildys (Geel.) - po 41
10. G. Eidintas (Syd.) ir

R. Braniška (Melb.) - po 40
MERGAIČIŲ IKI 18 - ko s METU

Mergaičių, kaip ir berniukų, krep
šinis turi labai gražių ateities per
spektyvų. Mergaičių žaidime buvo ne- 
atsiliekama nuo berniukų - kovingu
mas, greitis ir svarbiausia noras žais
ti.

MELBOURNO VARPAS. Mergai
tės, daugumoje atstovavę ir moteris, 
turi gerai susižaidusią komandą. Pui
kus R. Šidlauskaitės sviedinio valdy
mas, geri jos^ Cesnaites, Vyšniaus
kaitės, Tamošiūnaitės ir Katiliūtės 
metimai atnešę ir pelnytą joms šven
tės jauniu laimėjima.

SYDNEJAUS KOVAS. Komanda 
turi labai gražaus prieauglio, iš kurių 
net keturios žaidžia ir už moteris. Pa
čiam žaidimui dar trūksta komandinio 
stiprumo, kas tikrai atsiras, įdėjus 
daugiau treniruotinio darbo.

ADELAIDĖS _ VYTIS. Komanda 
turi irgi labai gražios medžiagos, ku
ria išdirbus, bus galima ir daug geres
nių rezultatų tikėtis. Pirmosios trys 
jaunių komandos neturi savyje per di
delio skirtumo ir žaidimas yra apyly
gis.

. GEELONGO VYTIS. Jaunės pa
rodė žaidybini kovingumą, tik dar la
bai trūksta didesnės patirties aikštė
je, kas vėliau irgi turės būti išdirbta.

Atidarymo metu. Sporto švenčių vėliava ir Dr. K. Valiūno 
vėliava laiko sydnejiškiai sportininkai. Šone Kovo pirmi
ninkas V. Daudaras.

Techniškos pasekmės
Komanda; įmesti tšk.; gauti tšk.; pa
darytos baudos.
Melbourne Varpas - 145 - 74 - 43 
Sydnejaus Kovas - 93 - 88 - 60 
Adelaidės Vytis - 107 - 102 - 50 
Geelongo Vytis - 76 - 157 - 59

Daugiausia įmetė
1. K. Česnaitė (Melb.) - 44
2. R. Scholze (Adei.) - 39
3. R. Araitė (Syd.) - 33
4. K. Stalbaitė (Adei.) - 27
5. ir 6. E. Vyšniauskaitė (Melb.)

A. Mačiulytė (Geel.) - po 24
7. A. Jančiauskaitė (Geel.) - 21
8. A. Tamošiūnaitė (Melb.) - 20
9. ir 10. L Kaciusytė (Syd.)

V. Katiliūtė (JMelb.) - po 19

TINKLINIS
Tinklinį šioje šventėje žaidė tik 

vyrai ir tai tik trys komandos: Sydne
jaus ‘Kovas’, Canberros ‘Vilkas’ ir 
Geelongo ‘Vytis’. Sydnejiškiai turėjo 
ir savo moterų komandą, tačiau jos ir 
paliko tik vienos, nes kiti klubai sa
vo komandų neatsivežė, ar tai neistei? 
gė jų sudaryti.

Vyrų varžybose laimėtojais tapo 
Sydnejaus koviečiai, nugalėję gee- 
longiškius 2:0 (15:4, 15:1) ir sosti
nės žaidėjus taip pat 2:0 (15:6, 15:9). 
Koviečių komandoje žaidė: K. Kra- 
pauskas, G. Sauka, S. Lukoševičius, 
A. Zduoba, K. Genys, G. Genys, V. 
Stašionis ir J. Eismontas.

Antrąją vietą laimėjo Canberiš- 
kiai, nugalėję Geelonga 2;0 (15;0,15:0), 
Sostinės ‘Vilko’ komandą atstovavo: 
A. Pilka, Nt Pilka, T. Žilinskas, G. 
Šimkus, E. Žilinskas ir V. Žilinskas.

Geelongo ‘Vyties’ komandoje žai
dė: G. Brazdžionis, V. Brazdžionis, 
S. Karpuška, V. Cerakavičius, K. Sta- 
rinskas ir G. Kymantas.

Kalbant apie tinklinį, tikrai griau
du darosi. Išskyrus laimėtojus kovie- 
čius, kur dar matosi metų darbas ir 
komandinis susižaidimas, kitos ko
mandos, atrodo, buvo sudarytos tik 
tam, kad būtų žaidžiama. O kur gi di
dieji klu-bai, kaip Melbournas ir Ade
laidė? Sakyčiau, jei mes galėjome 
matyti mažesnius klubus Geelonga ir 
Canberra, išstatant savo komandas, 
tai visai nepateisinamas yra Melbour
ne ir Adelaides reikalas, ypatingai 
vyrų grupėje. Atrodo šie klubai neturi 
bendrojo sportiškumo jausmo ir išsta
to komandas tik tada, kai žaidžiama 
pas juos pačius. Dar blogiau su šach
matais, bet apie tai vėliau.

Mano asmeniniu manymu, jeigu 
tinklinis taip eis ir toliau, o tą jis da
ro jau eilę metų, tai ar ne geriau jį 
būtų visai iš šventės programos išė
mus ir į jo vietą išstačius kitą sporto 
šaką, kuri yra populiaresnė, ypatingai 
mūsų jaunimo tarpe. Klubų vadovai ir 
ALFAS valdyba šiuo reikalu turėtų 
susirūpinti ir padaryti sprendimą vie
nu ar kitu atžvilgiu.

Jeigu dar anksčiau būdavo ir mū
sų moterys tinklinio aikštėje, tai da
bar, atrodo, jos visiškai šiuo sportu 
nesidomi, kas, sakyčiau, yra tikrai 
skaudu, ypatingai, kai jis visame pa
saulyje taip populiarėja ir net j olim
pinius žaidimus yra įtrauktas.

P A B A I G A I
Pabaigus XXII-ją Sp. Šventę, no

risi padėkoti visiems oficialiems šven
tes rengėjams ir krepšinio vadovui 
A. Simaičiui už gražų rungtynių pra- 
vedimą, tvarkingą rezultatų davimą,, 
punktualumą; žaidėjams, treneriams 
ir komandų vadovams už parodytą gra
žų žaidimą ir sportiškumą aikštėse. 
Teisėjų darbas buvo atliktas labai 
pavyzdingai, neturint jokių didesnių 
nesusipratimų. Ačiū ir visiems žiūro
vams, kurie savo gausiu dalyvavimu 
ir entuziazmu suteikė kovingumo ir 
jėgų visiems žaidėjams.

Baigiant tesinori tik palinkėti 
sėkmingo metų darbo ir panašių ar Įdo
mesnių susitikimų visiems žaidėjams 
ir komandoms sekančioje sporto šven
tėje Sydhejuje, kuri kartu su Lietuvių 
Dienomis, bus daug didesnė ir Įspū
dingesnė.

A. L-tis

POŠVENTINĖS PABIROS
Ar nekeista matyti mūsų kai ku

riuos tautiečius (jų tarpe ir nemažai 
sydnejiškės ‘grietinėlės’) ateinant i 
balius - moteris pasipuošusias gra
žiausiomis suknelėmis, brangiausiais 
kailiais, vyrus išstaigingiausiais smo
kingais, net po prakaitu bevelkančius 
didžiausius krepšius gėrimų ir valgių 
su savimi.

Paskutinio N. Metu sutikimo ba
liaus proga Sydnėjuje, sportininkai 
ir tos puikios sportininkų mamos ir 
kiti savanoriai koviečių rėmėjai, dir
bę virtuvėje ir bufete, labai nustebo, 
pamate, nemažai mūsų tautiečių, net 
po du, tempiančius maisto ir gėrimų 
maišus. Nors baliaus metu buvęs šal
tas alus ir kiti gėrimai tebuvo tik ke
liais centais brangesni negu baruose, 
kas ir teleidžia padaryti'šiokį tokį 
pelną rengėjams, vėliau duodanti ga
limybių išsilaikyti vis besiplečiančio
je sportinėje veikloje, tačiau vis vien 
atrodo, tie mūsų išsipuošę ‘vargšai 
taupytojai’, tur būt už kelis centus ir 
blusą su rykštele iš Sydnejaus į Mel- 
bourną varytų. Negeriau buvo ir Jau
nimo Kongreso gegužinės metu, kur 
svečių buvo labai daug, bet pabaigo
je, šalta bačkos alų teko laukan iš
pilti, kai tuščių dėžučių ir butelių ap
linkui matėsi šimtai, viską viršijant 
net ir savo atsivežta privačią alaus 
bačką.

NAUJŲJŲ METŲ REZOLIUCIJA: 
VISOMS, YPATINGAI JAUNIMO OR
GANIZACIJOMS, ATEITYJE Į SAVO 
PARENGIMUS NEĮSILEISTI JOKIŲ 
ATSINEŠAMU PRIVAČIU-MAISTO IR 
GĖRIMŲ MAIŠU..

Tikrai, vieną kartą jau turėtume 
visam laikui pabaigti ši savo terbinį 
ubagavimo taupymą.

xxxx xxxx xxxx
Būti gerais krepšininkais dar ne

reiškia, kad reikia pasidaryti ir lau
kiniais chuliganais ir vietoj būbnų 
daužyti gitaras, braižyti stalus ir rai
šioti sienas, užkemšant net išvietes 
su sudaužytais stiklais. Salės savi
ninkai šio priemiesčio savivaldybės

(Nukelta į 7 psl.)
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MELBOURNO LIETUVIU ORGANIZACIJŲ PARENGIMU 1972m. KALENDORIUS
SAUSIS
5 d. ‘Džiugo* Tunto stovyklos pradžia - Geelongo apyl.
16 d. ‘Džiugo’ Tunto stovykloje svečių diena ir Užbaigimo laužas.
29 d. Parapijos choras - gegužine - Mornington.

VASARIS
20 d. Vasario 16-tosios Šventė - Liet. Namuose
27 d. Soc. Globos Moterų Draugijos susirinkimas - Liet. Namuose
27 d. Jaunimo Kongreso Komiteto Koncertas - Liet. Namuose

KOVAS
4 d. Korp! Romuvos Metinės - Liet. Namuose
5 d. ‘Džiugo’ Tuntas - Šv. Kazimiero proga - pamaldos - Šv. Jono Bažnyčioje

Tunto sueiga - Liet. Namuose
12 d. Melb. Vyrų Okteto Koncertas - Liet. Namuose
18 d. Sporto Klubas ‘Varpas’ - Metinis susirinkimas - Liet. Namuose
19 d. Melb. Apyl. Liet. Bendruomenės metinis susirinkimas - Liet. Namuose

BALANDIS
Kovo 31 d.
1d. Studijų dienos

.2 d.
3 d.
8 d. Melb. Lietuvių Klubo Margučių Balius - Liet. Namuose
29 d. Parapijos Choro Balius - Liet. Namuose
30 d. Soc. Glob. Moterų Draugijos Loterija - Kermošius - prie Šv. Jono Bažnyčios

GEGUŽIS
5 d. Jaunimo Kongreso Balius ?
7 d. ‘Gabija’ - ‘Žymiosios lietuvių moterys’ - Liet. Namuose
27 d. Soc. Glob. Moterų Draugija - Pyragų paroda - Liet. Namuose

BIRŽELIS
2 d. Studentų Balius ?
18 d. Birželio Išvežimų Minėjimas - Liet. Namuose
24 d. Soc. Glob. Moterų Draugijos Joninės - Liet. Namuose

LIEPA
1 d. Parapijos Choro uždaras pobūvis - Parap. Namuose
2 d. ‘Dainos’ Sambūrio Šiupinys - Liet. Namuose
8 d. Skautų Tėvų Globėjų Komiteto Balius - Liet. Namuose
29 d. Sporto Klubo ‘Varpas’ Metinis Balius - Liet. Namuose
30 d. Melb. Lietuvių Klubo Narių Metinis Susirinkimas - Liet. Namuose
RUGPJŪTIS
5 d. Soc. Glob. Moterų Draugijos 20-mečio Minėjimas - Liet. Namuose
6 d. ‘Tėviškės Aidų’ Loterija - Baž. salėje
26 d. ‘Dainos’ Sambūrio Balius - Liet. Namuose

RUGSĖJIS
10 d. Rugsėjo 8-tosios Tautos Šventės Minėjimas - Liet. Namuose
15 d. ‘Tėviškės Aidų’ Balius
16 d. Liet. Kred. Koop. ‘Talka’ Metinis susirinkimas ir pobūvis - Liet. Namuose
30 d. Parapijos Choro uždaras pobūvis - Parap. Namuose

SPALIS
7 d. ‘Mūsų Pastogės’ Balius - Liet. Namuose
22 d. Melb. Apyl. Liet. B-nės Susirinkimas rinkti atstovus i Suvažiavimą - 

Liet. Namuose
28 d. Melb. Liet. Klubo Balius - Liet. Namuose

LAPKRITIS
4 d. Melb. Liet. Brolijos lešminė - Woodend
11 d. Sporto Klubo ‘Varpas’ Alutis - Liet. Namuose "
19 d. Liet. Veteranų Saj. ‘Ramovė’ - Minėjimas - Liet. Namuose
25 d. LVS ‘Ramovė’ Balius ir 25m. nuo I-jo transporto paminėjimas - Liet. Namuose

GRUODIS
3 d. ‘Dainos* Sambūrio Metinis Koncertas - Liet. Namuose
10 d. Parapijos Sekm. Mokyklos mokslo metų užbaigimas
1516 d. < ‘Džiugo’ Tunto metų užbaigimo stovykla
17 dJ
31 d. NAUJŲ METU BALIUS

JPOPTZU
(Atkelta iš 6 psl.)

įstaiga, nuostolių padengimui, nema
žą sumą dolieriukų priskaitė ir tuoj 
pat atsakė salė sekantiems metams, 
nenorėdami daugiau tokių jaunuolių 
net matyti. Ar negeriau būtų tokiems 
‘didvyriams’, vietoj daužius ką nors 
kitą, padaužyti savo galveles į kieta 
sieną ir, vėliau, jas nuplovus šaltu 
vandeniu, pasidaryti pagaliau vyrais.

xxxx xxxx xxxx
Sydnejiškiai lietuviai su džiaugs

mu sutiko prieš kuri laiką spaudoje 
paskelbta žinia, jog prie Sydnėjaus 
Socialinės Globos Moterų Draugijos 
įsisteigė padedamasis jaunesniųjų 
moterų būrelis, kuris padės lietuviš
koms Sydnėjaus organizacijoms jų pa
rengimuose ir tuo pačiu sau užsidirbs 
vieną kitą dolerį. Tačiau, atrodo, tas 
buvo tik gražus sapnas. Prašytos pa

dėti ‘Dainos’ choro baliui - atsisakė, 
prašytos surengti tradicines sydnėjiš- 
kių Kūčias Lidcombėje, kas buvo da
roma per eilę metų - atsisakė, prašy
tos perimti Sporto Šventės metų Susi
pažinimo Vakaro, Bendrųjų Pietų ir 
N. Metų bufetus, pasiliekant sau visą 
pelną - jos atsisakė. Atrodo mūs mo
terys taip išsilepino, kad jos nori tik 
pinigų ir dar kartą pinigų, visiškai 
nesistengiant kam nors padėti. Ką gi 
padarysi, nenuostabu, kad moterys 
taip trokšta išsilaisvinti, tik įdomu 
nuo ko, ar tik ne nuo darbo?

xxxx xxxx xxxx
Taip ir neteko sužinoti kas atsi

tiko su jaunimo ir sportininkų dideliu 
rėmėju ir mecenatu ‘Bazooka iš Graf- 
tono’, kai jis nusivylimo ženklan, 
už nupirktą kalėdinę dovaną - puikią 
suknelę, pats vienas turėjo ateiti i, 
N. Metų balių, gražuolei su nauja suk
nele dalyvaujant visai kitur. Sydnejiš
kiai draugai tikisi, kad šis mūsų bran
gus svečias labai greitai bus vienas 
iš ‘Vyrų Išsilaisvinimo Fronto’ stei
gėjų, kam pasekėjų jau dabar atsiras
tų gana nemažai.

BEGALVOJANT APIE MOTERIS IR 
"OTERŲ, IŠSIVADAVIMO

SĄJŪDĮ

Birutė Prašmutaitė

Šis straipsnelis skirtas min
tims apie moters ir vyro vietą šei
moje. Dažnai girdime sakant, kad 
visi namų ir ypač virtuvės darbai 
yra bobiški, ir vyrui netinka. O tas 
vyras, kuris parėjęs iš darbo dar 
virtuvėj plauna indus ir atlieka ki
tus“ bobiškus” darbus, ypač savo 
vaikų akyse pasidarąs tik aprūpin
tojas, kuriam šeimoje nepriklausanti 
pagarba. Tokioj šeimoj viskas esą 
išspręsta mamos, ne tėvo.

Taip pat girdime nuomonę apie 
moteris, kurių vyrai stengiasi jas 
pavergti psichologiškomis priemo
nėmis, kad ir dovanomis. Norisi 
klausti, ar vyras atneša dovaną 
žmonai tik siekdamas piktų kėslų i 
moters laisvę ir dvasinį savisto
vumą? Dovanos gali parodyti ir 
meilę ar bent draugiškumą žmonai, 
o ne piktumą.

Tokios mintys ypač skleidžia
mos Amerikos Moterų Išsivadavimo 
Sąjūdžio (Women’s Liberation Move
ment). Si organizacija skelbia lais
vę ir lygybę moterim su vyrais, ir 
dažnai nueina taip toli, kad sako, 
jog moterys kurios yra kūrybingos 
bei profesiniai pasiruošusios, ne
turėtų kurti šeimų ir neturėtų tekėti. 
Sąjūdis net skelbia, kad moterims, 
kurios turi šeimas, reikia vaikus 
atiduoti i prieglaudas. Taigi, atrodo 
kad Sąjūdžio narės daugiau galvoja 
apie save pačias, o ne apie savo 
vaikų gerovę. Kas atsitiktų su vai
kais, jei jie neturėtų motinos prie
žiūros? Ką darys užaugę vaikai tų 
motinų, kurios dabar triukšmauja 
prieš vyrus, šaukia skelbdamos ne
apykantą vietoje meilės.

Panaši Moterų Išsivadavimo 
organizacija veikia ir Australijoje. 
Si organizacija nori, kad moterys 
visais atžvilgiais būtų lygios su 
vyrais. Aš pati šitam visai nepri
tariu. Aš nenorėčiau būti lygi su 
vyrais, turėdama atlikti sunkius 
darbus, kurie dabar yra atliekami 
daugumoje vien vyrų.

Vis dėl to. Moterų Išsivadavimo 
Sąjūdis skelbia vieną dalyką, kuris 
man atrodo teisingas ir svarbus. 
Tai aukštojo mokslo pozicijos, 
kurias paprastai užima tik vyrai. 
Moterys turėtų tą pačią galimybę, 
kaip ir vyrai, gauti bet kokį darbą 
pagal savo pasiruošimą ir sugebė
jimą. Tačiau nereikia skelbti, kad 
moterim geriau neturėti šeimų, nes 
tai joms atimtų didžiausią,džiaugs
mo šaltinį.

***
DIDĖJA IR MOTERŲ 

NUSIKALTIMAI

Oficialūs duomenys rodo, 
kad vyrų ir moterų nusikal
imu skaičius smarkiai didė- 
ia. Bet ypač didėja moterų 
lusikaltimai.

Palyginę 1960 ir 1969 me
tų nusikaltimų skaičius, pa
matysime, kad vyrų nusikal
timų skaičius padidėjo 61.3 
%, o moterų net 156.2%, 
taigi pusantro karto.

xxxx xxxx xxxx
Teko nugirsti, jog Jaunimo Kon

greso gegužinėje: buvo alaus - nebuvo 
stiklų, buvo mėsos su dešrelėmis ne 
buvo peilių ir šakučių, buvo daržovių - 
nebuvo druskos. Merginos dirbo, net 
prakaitavo, kai kurie vyrai, kongreso 
atstovai, aluti, begurkšnodami, tik 
džiaugėsi, matydami savo koleges be
verkiančias nuo svogūnų kvapų.

Išvadoje: Gyveni, jaunas žmogau, 
ir mokaisi.

Bazooka iš Sydnėjaus.
****

Australija ir Naujoji Zelandija
Jo Šventenybė popiežius Paulius 

VI vasario mėn. MA nariams skyrė 
sekančias intencijas:
BENDRĄJA, - Kad tikintieji vis labiau 
įsigilintų į gavėnios dvasią ir giliau 
išgyventų jos atsiteisimo ir velykinę 
reikšmę.

MISIJŲ- Kad per gavėnios liturgiją 
krikščionys - kandidatai įstengtų pil
niau pasiruošti Velykų paslapties iš
gyvenimui.
Trumpas rytmetinis aukojimas: VISA 
AUKOJU TAU, ŠVENČIAUSIOJI JĖ
ZAUS ŠIRDIE!

Vasario mėnuo skirtas Švenčiau
siosios Šeimos garbei.
Brangus Broli, Sese!

Kada Viešpats išsirinko 
Apaštalus, jiems tarė: ‘Eikite paskui 
mane, aš padarysiu, kad jūs būtumė
te žvejai žmonių’ Mork. 1,17.

Atkreipkime čia dėmesį į tai, 
kaip jis stato prisirišimą 
prie Jo besąlyginių reikalavimų, kad 
mus padarytų tinkamais įrankiais žmo
nių išganymo darbe. Jo žodžiai skam
ba atvirai ir imliai - Eikite paskui ma
ne, aš jus padarysiu žmonių žvejais. 
Vadinasi reikia tik noriai sekti Kris
tų, o tada Jis pats viską padarys.

Sekti Kristų reiškia negyven
ti savanaudiškai - vien tik dėl savęs. 
Tokiems pasišvęsti dėl kitų neįmano
ma, kurie nusprendė gyventi tik sau.

Be to, sekti Kristų - reiškia 
į Jį panėšėti. Viešpats buvo pilnai 
atsidavęs artimui - Jo laikas, Jo ga
lią, Jo darbas, žodžiu - viskas buvo 
dėl kitų.

Pasitikrinkime šiame dalyke 
ir tuoj gausime tikrą vaizdą - kuo mes 
patys esame.

Kun. S. Gaidelis, S.J.
****

DIEVAS

Šiose kalbose Dievas rašomas trimis rai
dėmis: Gud — skandinavai. Dia — airiai. 
Dio — italai. Bog — rusai. Bog — lenkai. 
Buh — čekai. Boh — slovakai. God — ang
lai ir olandai. Fuh — budistai. SDJ — žy
dai. Deu — katalonai. Dui — keltai. Teo — 
meksikiečiai. Kot — ponapeaniečiai. Tyr — 
islandiečiai. Duw — velšai. Zio — tam tik
ra tarme kalbą vokiečiai. Tiv — gotai. Tao
— kiniečiai. Anų — mezzopotaniečiai. Sin
— babiloniečiai.

Masinos
Šių laikų žinovai tvirtina, 

kad mašinos žymiai viršija 
žmogaus protą. Mat, žmogui 
reikalinga apie minutę laiko 
net ir triženklį skaičių padau
ginti aš triženklio, tuo tarpu 
mašina per sekundės dalelę pa
daugina bet kokį skaičių, nors 
tai būtų ir šimtaženklis. Tačiau 
žmogaus protas pirmauja šiam 
vielų ir lempučių mechanizmui, 
nes išrastas mechanizmas, ne
gali sugalvoti ir papraščiausio 
uždavinio. Net ir apskaičiavi
mus kai kuriais atvejais žmo
gaus protas padaro greičiau, 
negu elektriniai elektroniniai 
“smegenys”. Be to, mašina ne
turi kūrybinių idėjų, kurios 
priklauso dvasiniam pasauliui.
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KIEK AS SUŽINOJAU!
TERRA AUSTRALIS

Australijos lietuvių poetų poezi
jos rinkinio 'Terra australis’ spaus
dinimo darbai ‘Minties’ spaustuvėje 
jau Įpusėti. Rinkinys išleidžiamas 
šiame krašte rašomos lietuvių poezi
jos 25-rių metų sukakties proga ir 
apima dvylikos Australijoje šiuo me
tu gyvenančių poetų kūrybą. Knygą 
redaguoja J.A. Jūragis. Knygos mece
natas ir leidėjas yra lietuviškoji ‘Min
ties’ spaustuvė, kuri šiuo leidiniu at
žymi pernai praėjusią savo veiklos, 
dvidešimties metų sukaktį.

‘Terra australis’ išeis iš spau
dos apie gegužės mėnesį.

****
Aną dieną, kai Geelongo Vytis 

laimėjo Sydnėjuje krepšinio pirmeny
bes, tai maža lietuvių kolonija išgy
veno didelį entuziazmą, o jaunųjų 
Brazdžioniu žmonos neištvėrė iš 
džiaugsmo ir atskrido lėktuvu tą pa
čią dieną pasveikinti savo šauniųjų 
vyrų. Pergalės jungia visus, o ką be
sakyti apie žmonas, kurių vyrai išei
na laimėtojais.

****
Ar teko girdėti ką nors apie Ha

vajų vakarą Sydnėjuje? Jį ruošia spor
to klubas Neris, maža to, ateina jiems 
į talka Linksmieji Broliai su naujais 
kupletais, maža to, ateina Zita Bel- 
kutė ir Danutė Dulinskaitė su hava- 
jiškom dainom, o visi kiti su egzotiš
ka aplinka ir egzotiškais judesiais, 
kas juos mėgsta, tas nesigailės atvy
kęs į vakarą.

****
Geelongiškiai p. Norvydai grįžo 

iš Naujosios Zelandijos gražiai pa
viešėję pas savo dukra Gražina, ir ma
loniai praleidę atostogas.

****

Praeitą savaitgalį Krašto Valdy
bos pirmininkas V. Neverauskas lan
kėsi Geelongo neramioje bendruome
nėje, ar jam pasisekė įtikinti, kad vi
si esame tos pačios bendruomenės na
riai ir kad visus reikalus galime iš
spręsti ramiai ir taikiai, tai paaiškės 
tik vėliau. O dabar norėtųsi matyti 
geelongiškius šaltai ir išmintingai 
svarstančius savo pačių reikalus.

****
Danguolė Keraitytė gražiai pa

lydėta savo draugų išskrido 23.1.72 
ilgesniam laikui i Europą, nori arčiau 
susipažinti su meno galerijomis ir ki
tais meno turtais. Linkime sėkmės ir 
laimingo sugrįžimo.

****
Praeitą ilgąjį savaitgalį Sydnė- 

jaus lietuviai turėjo tikrai puikia pro
ga išvykti į gamtą. Oras pasitaisė ir 
progų atsirado. Didžioji dalis gamtos 
mėgėjų išvyko į juros dieną Wollon- 
gonge. Čia buvo pasimelsta, gerai pa
simaudyta, padainuota, pasilinksmin
ta. Žodžiu, jūros diena praėjo su pa
sisekimu.

Kita dalis sydnėjiškiu vyko į eg- 
zylų skautų jamborete. Mūšų lietuviš
kąją skautiją atstovavo viena skiltis 
vadovaujama Tomo Jablonskio ir dvie
jų vyr. skaučių Julės Bogužaitės ir 
D. Šliogerytės. Susirinko geras būre
lis skautų rėmėjų ir prietelių, kurie 
prie didžiojo tautų laužo pasirodė la
bai reikalingi. Kai reikėjo paleisti Šu
kį ar sudainuoti lietuvišką daina, tai 
buvo iš šalies kam paremti mūsų jau
nuosius skautus.

Buvo dar ir trecia grupė žmonių, 
kurie suspėjo ir jūros dieną atšvęsti 
ir prie skautų laužo prisijungti.

Taip ilgasis savaitgalis praėjo 
iškylaujant ir poilsiaujant maloniai 
saulutei šviečiant.

VASARIO 16-ji SYDNEJUJE
Sydnejuje Lietuvos Nepriklauso

mybės šventės minėjimas įvyksta Va
sario 13 d., sekmadienį:
11.3 0 vai. pamaldos Šv. Joachim baž
nyčioje, Lidcombe.
5.0 0 val. p.p. oficialioji dalis ‘Dai
navos salėje, Bankstowne,
Žodi tars svečias iš Canberros, teisi
ninkas p. R. Daukus, LL.B., o meni
nę dalį išpildys jaunieji talentai.
Pelnas iš aukų_ skiriamas Jaunimo Kon
gresui. Po oficialiosios dalies pašne
kesys prie kavos.

Sydnejaus Apylinkės Valdyba 
****

Tradicinis studentų INITIUM 
SEMESTRI šiais metais įvyks vasa
rio 26 d. Dancers Klubo salėje.

Ruošiama įdomi ir aktuali progra
ma.

****
D Ė M E S I 0

Mūsų, Pastoges Korespondentams
Labai malonu yra gauti daugiau 

nuotraukų iš Australijos lietuvių gy
venimo, jos ne tik praturtina mūsų 
laikraštį, bet ir užfiksuoja gyvenimą 

' daugeliu atveju geriau kaip pats teks
tas. Spalvuotos nuotraukos išeina blo
gesnės kaip juoda - balta. Todėl pa
gal galimybes siuskite labiau spaudai 
pritaikytas fotografijas.

Taip pat būtų malonu, jei kas 
atsiųstų karikatūrų ar komikų tai pa
gyvintų mūsų laikraštį.

Visą terminuotą ir greitą kores
pondenciją siųskite Redakcijos adre
su, o ne į’ Box 4558 G.P.O. kuris yra 
skirtas tik komercinei koresponden
cijai.

Redakcija

MELBOURNO APYLINKĖS VALDYBA 
P R A N E ŠA

Vasario 16 d. minėjimas įvyks 
š.m. vasario 20 dieną, sekmadienį.

Pamaldose Šv. Jono Bažnyčioje 
organizacijos prašomos dalyvauti su 
vėliavomis, mergaitės ir moterys tau
tiniais kostiumais.

Minėjimas įvyks Lietuvių Namuo
se 6 vai. p.p.

Valdyba 
****

AČIŪ UŽ KNYGAS

Sydnejaus Apylinkės Lituanisti
nio Švietimo Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visiems paaukojusiems įvai
rių knygų ir knygelių mūsų priaugan
čios kartos lit. švietimo reikalui. Ypa
tingai dėkojame p: Jonui Šliteriui iš 
St. Yves, paaukojusiams 40 knygų, 
tinkamų mūsų mažiesiems ir vyresnio 
amžiaus jaunimui. Netrukus bus išda
lintos naudojimui.

Jei dar kas turi atliekamų, litu
anistiniam švietimui tinkamų knygų - 
knygelių, maloniai prašome jas per
duoti p. P- Aleknai Lidcombe Lietu
vių Klobo patalpose, arba p. B. Ban
kui sekmadieniais prieš ar po liet, 
pamaldų prie bažnyčios.

Sydnejaus Apyl. Lit. Švietimo 
Komitetas****

BAŽNYČIA PADOVANOJO 
SAVO ŽEMES

2.000 hektarų derlingos dir
bamos žemės, priklausančios 
Conception vyskupijai Argenti
noje, vietos vyskupas padova
nojo Tucumano provincijos 
valdžiai padalyti bežemiams 
ūkio darbininkams vykdant že
mės ūkio reformą šioje zonoje.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS PER LIETUVIŠKAS MOKYKLAS
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ALB Krašto Kultūros Tarybos organizuojami Amerikos lietuviu solistu 
Stasio BARO ir Danos STANKAITYTĖS 

KONCERTAI AUSTRALIJOJE
Adelaidėje: Trečiadienį, kovo 15 d., 8.15 vai. vakaro ADELAIDE TOWN HALL 

Bilietai: $3.50, 2.70 ir 1.75 iš anksto gaunami pas V. Opulskį, tel. 
76-8353.

Šeštadienį, kovo 18 d., 7.30 vai. vakaro LIETUVIU NAMUOSE, Norvood, 
g Įj&Jį Bilietai: Specialiai rezervuotos vietos - $5, kitos vietos $3, 2, ir 1.50 

Bilietai parduodami Lietuvių Namų bibliotekoje, sekmadieniais po 
pamaldų L.K. Centre arba telefonu užsakomi skambinant V. Opulskiui 
76-8353.

Canberroje: Antradienį, kovo 21 d., 7.30 vai. vakaro LIETUVIU KLUBO SALĖJE, 
Wattle St. Lyneham.
Bilietai: $3, pensin. ir moksl. - $1. Bilietų užsakymus priima V. 
Šimkus, tel. 88-1484.

Sydnėjuje: Ketvirtadienį, kovo 23 d., 8 vai. vakaro SYDNEJAUS KONSERVATO
RIJOS SALĖJE, Macquarie Str.
Bilietai įsigyjami pas A. Vinevičių, spaudos kioske, prieš ir po lie
tuviškų pamaldų St. Joachims bažnyčioje, Lidcombe, pas P. Alekną 
Lietuvių Klubo patalpose, 39 Church St. Lidcombe, telefonu užsisa
kant pas B. Stašionį (649-9062) ir koncerto dieną prie įėjimo nuo 7val. 
Bilietų kaina - $3 ir $2, moksl. ir pensininkams - $2 ir $1.

Newcastle: Sekmadienį, kovo 26 d., 3 vai. po pietų NEWCASTLE CITY HALL 
Bilietai iš anksto gaunami: David Jones, Hunter St., pas Alf. Šerną, 
115 Janet St., Merewether, tel. 63-1653 ir pas kitus A-kes V-bos narius 
Bilietų kainos: $2, moksl. ir pensininkams - SI.

Melbourne: Trečiadienį, kovo 29 d., 7.45 vai. vakaro ASSEMBLY HALL,
156 Collins Street.
Bilietai parduodami Liet. Namuose, šeštadieniais nuo 11 iki 1 val.p.p. 
sekmadieniais prie Šv. Jono bažnyčios. Telefonu užsakymai priimami 
skambinant V. Aleknai - 53 - 2375
Bilietų kainos - $4.50, $3.00 ir $2.00
Didįjį Penktadienį, kovo 31 d., 7 vai. vakaro RELIGINES MUZIKOS 
KONCERTAS, Šv. Jono bažnyčioje, Victoria Pde, East Melbourne. 
Dalyvauja solistai Stasys Baras ir Dana Stankaitytė ir Melboumo pa
rapijos choras, vad. P. Morkūno.
Įėjimas - aukomis.

3: 4: *
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ALOHA! ALOHA!ALOHA!

SPORTO KLUBO NERIES TRADICINIS

HAVAJŲ, VAKARAS

Vasario 12 d. Father O’Reilly Memorial salėje, Auburn
Park Rd. ir Mary Str. kampas

Jdomi programa. Bufetas su užkandžiais ir gėrimais.
Gera muzika. Bus renkama vakaro Grožio Karalaitė, j
PRADŽIA 7.30 vai. vak. PABAIGA 1.00 vai. ryto. , 

Apranga havajietiškai egzotinė i

Įėjimas £2.50 Moksleiviams ir pensininkams £1.00

Klaipėdos miesto herbas. Gerai įsi
žiūrėję matom, kad tai yra Gedimino 
stulpai sudaryti iš dviejų švyturių ti
pų. Šį herbą piešė dail. V. Raulinaitis.

• Žydų laikraštis "Jewish 
Chronicle” š. Amerikoje rašo, 
kad Šiauliuose panaikinti žydų 
kapai ir antkapiai panaudoti ša
ligatviams tiesti. Žydų šeimų 
Šiauliuose tesą tik apie 50. Jie. 
reiškę protestą, bet niekas ne 
kreipęs dėmesio.

mtSK PaitOgt
AUSTRALIAN LITHUANIAN WEEKLY 

"OUR HAVEN"

Australijos Lietuviy Bendruomenės 
laikraštis.
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